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1. INLEIDING
In volgend marktonderzoek gaan wij in op het belang van enkele Smart Cities in Frankrijk met focus op
Smart Energy en Smart Grid. Deze studie kan aanzien worden als het vervolg op de algemene marktstudie
‘Smart Cities in Frankrijk’ die vorig jaar op de site van Flanders Investment & Trade gepubliceerd werd.
Smart City behandelt een hedendaagse problematiek, wetende dat tegen 2030 twee derde van de
wereldbevolking in stedelijk gebied zal wonen. Deze urbanisatietendens zorgt voor nieuwe uitdagingen
binnen en rond de steden, en een stijgend energieverbruik is één van de problematieken waarmee de steden
alsmaar meer geconfronteerd zullen worden. De steden gaan dus op zoek naar nieuwe economische, maar
ook sociale modellen.
Bij de aanvang van deze studie staan wij even stil bij de definities van Smart Cities, Smart Grid en Smart
Energy met een overzicht van de belangrijkste Smart Cities in Frankrijk.
De stad Lyon wordt in deze studie in de schijnwerpers geplaatst, daar de belangrijkste Franse en/of
Europese projecten in deze Franse stad plaatsvonden of vinden. Wij trachten u een inzicht te geven in hoe
deze stad Smart Energy en Smart Grids implementeerde en daarmee tot pilootstad in deze materie werd
uitgeroepen.
Aanvullend worden de lopende of afgewerkte Franse en Europese Smart Energy projecten in andere Franse
steden overlopen.
Tot slot wordt kort uitgeweid over de nieuwe evolutie binnen Smart Cities. Van een sterke technologische
inslag gedragen door enkele grote IT-bedrijven, evolueerde dit begrip naar een veel bredere waaier aan
mogelijkheden voor het verbeteren van de levenskwaliteit van de burger in de stad, waarbij de
betrokkenheid van overheden, burgers en bedrijven steeds belangrijker wordt.

Bernadette Barcet-Vleminckx
Flanders Investment & Trade – kantoor Lyon
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2. DEFENITIES
2.1 SMART CITY
Er zijn verschillende definities gangbaar, afhankelijk vanuit welk aspect het begrip geanalyseerd wordt.
Naarmate het begrip Smart City alsmaar bekender wordt, bestaan er meer en meer definities om dit begrip
te omschrijven (afhankelijk op welk aspect wordt gefocust).

“Een Smart City is een stad waar men gebruik maakt van ICT-toepassingen, goede planningen en nieuwe
technologieën door middel van publieke en private samenwerking om een duurzame en aangename
omgeving te creëren voor de inwoners op verschillende beleidsgebieden.” (Flanders Investment and Trade
Lyon, 2017)
Daarnaast zijn er nog twee andere definities, gericht op ‘Smart Energy’ en ‘Smart Grid’.

2.2 SMART ENERGY
“Smart Energy is het slim beheer van de nutsstromen in de stad: elektriciteit, gas, water, verwarming en
koeling, water en afval.” (Agoria, 2015)

2.3 SMART GRID
“Een Smart Grid is een intelligent energienet waaraan een meet– en regelsysteem is toegevoegd. Hiermee
kunnen vraag en aanbod van diverse energiebronnen op elkaar worden afgestemd. Wanneer een huis
bijvoorbeeld een energie-overschot heeft, kan de overgebleven energie doorgesluisd worden naar andere
woningen in de buurt.” (Redactie Energie Overheid, 2013)
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3. SMART CITIES IN FRANKRIJK
3.1 LIJST FRANSE SMART CITIES
Frankrijk is de derde grootste markt (globaal) voor Smart Cities en is een Europees toonaangevend land op
het gebied van R&D en Smart Grids.

Figuur 1: Smart Cities in Frankrijk (JournalDuNet, 2019)
(Notitie: open de link om een overzicht te krijgen van de verschillende
gerealiseerde on lopende projecten per stad)

In totaal telt Frankrijk 24 Smart Cities (JournalDuNet, 2019).
2: Logo
De lijst in alfabetische Figuur
volgorde
is: SMAPFiguur 3: Smart Cities in Frankrijk (JournalDuNet,

-

2019)
(Notitie: open de link om een overzicht te krijgen van de verschillende
Angers Loire Métropole
Issy-les-Moulineaux
gerealiseerde on lopende projecten per stad) -

Béthune
- Le Havre Seine Métropole
Bordeaux Métropole
- Métropole Européenne de Lille
Brest Métropole
- Métropole Nice Côte d'Azur
Chartres Métropole
- Montpellier Méditerranée
Dijon Métropole
- Mulhouse Alsace Agglomération
Eurométropole de Strasbourg
- Nantes Métropole
Figuur 4: Logo SMAPFiguur 5: Smart Cities in Frankrijk (JournalDuNet,
Grand Lyon 2019)
- Paris
(Notitie:
open
de
link
om
een
overzicht
te
krijgen
de verschillende
Grenoble-Alpes Métropole
- van
Plaine
Commune
gerealiseerde on lopende projecten per stad)
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-

Rennes Métropole
Roubaix
Saint-Etienne Métropole

-

Toulouse Métropole
Valenciennes Métropole

3.2 KLASSEMENT TOP 6 ‘BESTE’ SMART CITIES IN FRANKRIJK:
1.

Lyon

“And the winner is… Lyon! Classée 1ère ville intelligente de France et 10e d’Europe par le Parlement européen en 2015,
la métropole lyonnaise a déjà investi plus de 340 millions d’euros dans des projets smart city. Elle se place en pointe
sur les smart grids, ces réseaux intelligents qui adaptent l’approvisionnement électrique en fonction des actions des
utilisateurs. Autres réussites : Hikari, un îlot de trois bâtiments à énergie positive ou encore l’écoquartier Lyon
Confluence, véritable vitrine environnementale pour la ville. » (Engie, 2018)

2. Nantes
« L’ouverture au public de ses données numériques est un axe de progression important pour une métropole. Nantes
l’a bien compris et a été l’une des smart city pionnières dans cette démarche. Résultat : 48 applications mobiles sont
nées en l’espace de 6 ans, avec pour objectif commun de faciliter la vie des Nantais. Parmi elles, « Nantes dans ma
poche », une appli dédiée à la mobilité : elle permet de signaler un problème sur la voie publique ou de consulter
l’état du trafic en temps réel. » (Engie, 2018)

3. Montpellier
« Etendue de Montpellier à la mer sur 2 500 hectares, l’EcoCité a été pensée autour d’une démarche globale intégrant
la gestion de l’eau et de l’énergie, la mobilité des habitants, le commerce et les services aux administrés…. Et oui, tout
ça ! Des ambitions qui se formalisent dans les quartiers pilotes La Mantilla et Eurêka, deux véritables laboratoires
urbains. Le 1er est plutôt centré sur la performance énergétique, quant à Eurêka, il offrira des services dédiés aux
séniors autour du « bien-vieillir ». » (Engie, 2018)

4. Issy-les-Moulineaux
« L’écoquartier du Fort d’Issy regroupe de nombreux équipements publics innovants, pour ne pas dire étonnants : une
école en paille et en bois, une piscine Feng shui, un jardin partagé ou encore un espace d’animation culturelle et
numérique… « Issy c’est le paradis » pourraient s’exclamer les 3 500 habitants répartis dans 1 600 logements, tous
conçus pour répondre à la norme Haute Qualité Environnementale. Et cerise sur le gâteau : deux puits géothermiques
récupèrent la chaleur de la terre pour couvrir pas moins de 75 % des besoins du quartier en chauffage et eau chaude. »
(Engie, 2018)

5. Lille
« Tester la smart city en conditions réelles, c’est l’objectif du projet SunRise initié en 2010 par l’université Lille 1 et
déployé sur le campus de Villeneuve d’Ascq. Des capteurs intelligents ont été disposés sur les 100 km de réseaux d’eau,
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d’assainissement et de chauffage du campus. Les points forts ? Autorégulation, alerte en cas de panne ou de fuite et
surtout 20 à 30 % d’économies sur la consommation finale du campus. De quoi s’offrir de bons welshs!” (Engie, 2018)

6. Dijon
“Il n’y a pas que la moutarde à Dijon ! Cette ville intelligente a pour projet de « centraliser la gestion de son espace
public ». En pratique, cela veut dire que l’éclairage, les feux rouges ou la distribution d’eau seront pilotés à distance
et en temps réel. Même les bennes à ordures seront connectées ! La mise en place opérationnelle est prévue pour la
fin de l’année. Objectif annoncé: 65 % d’économie d’énergie d’ici à 2030.” (Engie, 2018)

3.3 LIJST MET VERANTWOORDELIJKEN SMART CITIES PER STAD
Collectivité

Responsable Smart City

Poste occupé

Angers Loire Métropole

Richard Thibaudeau

Référent du projet Territoire
Intelligent

Béthune

Nicolas Bataillon

Chargé de projet Smart City

Bordeaux Métropole

Christophe Colinet

Chargé de mission métropole
intelligente

Brest Métropole

Pas de responsable

Chartres Métropole

Elisabeth Barrault

Vice-présidente en charge de
l'urbanisme

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Dijon Métropole

Christèle Tranchant

Chef de projet OnDijon

Eurométropole de Strasbourg

Sandrine André

Responsable du développement
de l'économie numérique de la
ville et de l'Eurométropole de
Strasbourg

Grand Lyon

Emilie Gerbaud

Chef de projet
Experimentations

Grenoble-Alpes Métropole

Laurent Deslattes

Chef de projet Smart City

Issy-les-Moulineaux

Eric Legale

Directeur Général d'Issy Média,
entreprise publique locale en
charge de la communication et
des projets d'innovation de la
ville

Le Havre Seine Métropole

Caroline Maurand

Directrice du projet Smart City

Marseille

Jean-François Lecuru

Chargé de mission Numérique

Métropole Européenne de Lille

Hélène Rey

Chargée de
Intelligente

Smart

mission

City

Ville
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Métropole Nice Côte d'Azur

Alain Château

Directeur du centre d'excellence
(CENTREX)

Montpellier
Métropole

Hélène Roussel

Directrice
Smart
City
de
Montpellier
Méditerranée
Métropole

Mulhouse Alsace Agglomération

Tanguy Selo

Chief digital officer

Nantes Métropole

Francky Trichet

Adjoint au maire de Nantes en
charge de l'innovation et du
numérique

Paris

Fabienne Giboudeaux

Chargée de mission
intelligente et durable

Plaine Commune

Mauna Traikia

Conseillère territoriale déléguée
au développement numérique

Rennes Métropole

Marion Glatron

Directrice
déléguée
l'innovation et la Smart City

Roubaix

Alexandre Garcin

Adjoint au maire en charge de la
ville intelligente et de la
transition énergétique

Saint-Etienne Métropole

Sébastien Valla

DSI auprès de la ville de SaintEtienne et de Saint-Etienne
Métropole

Méditerranée

ville

à
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Toulouse Métropole

Caroline Lapelerie

Valenciennes Métropole

Pas de responsable

Directrice
l’Innovation

déléguée

à

Figuur 16: Tabel verantwoordelijken Smart Cities per stad ([JDN], De leiders van Franse slimme steden, 2019)
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3.4 MEEST GEREALISEERDE PROJECTEN PER STAD
17 van de 24 Smart Cities werken met open data1. Deze informatie kan worden gebruikt om diensten te
creëren die aangepast zijn aan de behoeften van de burgers, maar ook om de impact van politieke
beslissingen beter te begrijpen. Een ander concept binnen Franse Smart Cities zijn participatieve platformen.
9 van de 24 steden werken aan online hulpmiddelen om de inwoners inspraak te geven bij ideeën,
observaties of problemen. Deze kunnen ze bij de stedelijke diensten melden (JournalDuNet [JDN], 2019).

Figuur 17: Meest gerealiseerde smart city projecten ([JDN], Les réalisations smart city, 2019)

Open Data is de verzamelnaam voor gegevens die voor iedereen vrij toegankelijk zijn via internet. Open Data stimuleert de economie en de maatschappij doordat
iedereen nieuwe toepassingen kan verzinnen en bestaande toepassingen kan verbeteren door het toevoegen van nieuwe functionaliteiten of het verrijken van
bestaande gegevens. In het geval van open overheidsdata draagt het daarnaast bij aan de behoefte van de burger om een transparantere overheid te krijgen (van
Hees, 2015).
1

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 12 van 54

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

19.08.2019

4. PROJECTEN IN LYON
In wat volgt wordt er dieper ingegaan op de Smart Energy en Smart Grids in Lyon evenals andere steden
en regio’s in Frankrijk met de belangrijkste projecten die in de verschillende steden geïmplementeerd
werden waaronder de lopende evenals afgeronde projecten.
Lyon is, wat Smart Grid betreft, dé belangrijkste stad in Frankrijk, de reden ook waarom deze extra aandacht
krijgt.
De Métropole Lyon is een heel belangrijke schakel voor de integratie van de economische, sociale, technische
en financiële dimensies gelinkt aan energie. De stad wil zich in de toekomst, wat betreft energievoorziening,
positioneren als spaarzaam, efficiënt en hernieuwbaar. Om dit te bereiken maakt de stad gebruik van Smart
Energy en Smart Grids (Grand Lyon).
Bij de realisatie van de hierna volgende projecten in Lyon zijn er verschillende bedrijven die een belangrijke
rol spelen, hieronder een selectie van de meest prominente actoren: (TUBA-Lyon, 2017) (Lyon Smart
Community, 2013)
-

EDF (https://www.edf.fr/)
GRDF (http://www.grdf.fr/)
Enedis (http://www.enedis.fr/)
Bouygues Immobilier (https://www.bouygues-immobilier.com/)
Nedo (http://www.nedo.com/)
Toshiba (http://www.toshiba.eu/)
Grand Lyon (https://www.grandlyon.com/)
TUBA (http://www.tuba-lyon.com/)
SPL Lyon Confluence (http://www.lyon-confluence.fr/)
Grandlyon Habitat (http://www.grandlyonhabitat.fr/)
Sopra Steria (http://www.soprasteria.com/)
Alstom (http://www.alstom.com/)
Veolia (http://www.veolia.fr/)
APRR (http://www.aprr.fr/fr)

Lyon is de meest actieve stad m.b.t. Smart Grids in Frankrijk, met drie grootschalige onderzoeks- en
ontwikkelingsprojecten: Smart Electric Lyon, Lyon Smart Community en Greenlys. De stad heeft al 340
miljoen euro geïnvesteerd in Smart City projecten. Van deze projecten zijn er enkele volop lopend, andere
zitten in hun eindstadium of zijn de vorige jaren afgerond. Hiertussen bevinden zich Franse projecten en
projecten op Europees niveau (gesteund door het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie2).
De volgende veertien projecten i.v.m. Smart Energy en Smart Grids worden nader verklaard (Enedis, sd)

2

Horizon 2020 is het programma van de Europese Unie om innovatie en jobcreatie te stimuleren binnen de Europese Unie.
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Nog lopende projecten:
- SMAP
- Linky
- Smarter Together
- Econreno’v

Afgeronde projecten:
- GreenLys
- Gazpar
- Consotab
- Watt&Moi
- InfiniDrive
- Lyon Smart Community
- Smart Electric Lyon
- Transform
- PLUS
- RECE d’Avenir

4.1 LOPENDE FRANSE PROJECTEN IN LYON
4.1.1

SMAP

SMAP of Smart Grid Parc Naturel was het eerste landelijke smart
demonstratieproject, bouwend en steunend op een collectief burgerinitiatief
‘Les Centrales Villageoises’ dat van 2011 tot 2014 werd uitgevoerd in het eerste
fotovoltaïsche3 dorp van Frankrijk, Les Haies (Rhône). Dit initiatief ontstond
door lokale bedrijven die hernieuwbare energie wensten te ontwikkelen samen Figuur 18: Logo SMAP
met burgers, verenigingen en lokale bedrijven.
SMAP startte na dit project officieel rond december 2015 door samenwerking met 10 partners. Het doel van
het SMAP-project is het bestuderen van methodes om verspreiding en ontwikkeling van hernieuwbare
energie in plattelandsgebieden te ondersteunen, en innovatieve oplossingen voor het beheer van
laagspanningsnetwerken optimaal te benutten (CRE, 2018). Het totale budget van het project is €850.000,
waarvan €500.000 werd gefinancierd door Enedis en €350.000 door de Europese Unie (Enedis, sd).

4.1.2

Linky

Linky is de nieuwste generatie van elektriciteitstellers. Nieuwe communicerende tellers zoals Linky bieden
tal van nieuwe mogelijkheden aan zowel particulieren, plaatselijke overheidsdiensten, leveranciers alsook
fabrikanten (Enedis, 2016).
In december 2015 werd het project Linky geïntroduceerd. Het is een energiemeter die door Enedis wordt
geïnstalleerd en die vanop afstand ‘communiceert’.

3

Fotovoltaïsch is de directe omzetting van (zon)licht in elektriciteit.
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De meter ontvangt ‘bevelen’ en zendt het persoonlijk energieverbruik door naar Enedis, zonder tussenkomst
van een fysiek persoon of technicus. Met deze energiemeter wil men het elektriciteitsnetwerk moderniseren
en aanpassen aan nieuwe consumptiemodellen (EDF, 2017) (Enedis, 2016).
Tussen 2009 en 2010 werden in Lyon en Turenne 300 000 meters geïnstalleerd. Dit sloeg aan en tussen eind
2015 en eind 2016 werden reeds 3 miljoen meters geïnstalleerd. Tegen 2021 wil Enedis 35 miljoen Linky
energiemeters plaatsen over heel Frankrijk en zo 90% van de oude energiemeters hebben vervangen (EDF,
2017) (Enedis, 2016).

Eind 2015

Eind 2016

Eind 2017

Eind 2018

2021

• Eerste tellers werden geplaatst
• De implementatie van Linky in alle administratieve regio's
• In totaal werden er reeds drie miljoen tellers geplaatst
• Alle hoofdsteden en regionale metropolen zijn uitgerust met Linky

• Alle departementen beschikken over een nieuwe teller

• 90% van de oude energietellers zijn vervangen in 35 miljoen huishoudens

Figuur 19: bron: http://www.enedis.fr/

a. Werking
De energiemeter Linky verstuurt de geregistreerde informatie via bestaande elektrische lijnen. Het signaal
circuleert door de kabels van het bestaande elektriciteitsnetwerk (onder laagspanning) tot aan het
verdeelstation waar de elektrische stroom wordt verzameld en verdeeld. Hier wordt ook de informatie van
de ‘slimme’ energiemeter samengebracht. Deze wordt verzonden via GPRS4 naar het gecentraliseerde
informatiesysteem Linky. Onderstaande afbeelding (figuur 6) verduidelijkt de werking van Linky (Enedis,
2016).

General Packet Radio Service (GPRS) is een techniek die een uitbreiding vormt op het bestaande gsm-netwerk. Met deze technologie kan op een efficiëntere, snellere
en goedkopere manier mobiele data verzonden en ontvangen worden (Wikipedia, 2017).
4

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
19.08.2019

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

pagina 15 van 54

Figuur 6: bron: http://www.enedis.fr/

Linky is heel eenvoudig te gebruiken. De meter registreert het energieverbruik en speelt informatie
rechtstreeks door naar Enedis. Het elektriciteitsbedrijf, waarbij men als gebruiker is aangesloten, ontvangt
vervolgens een afschrift van het verbruik. Het elektriciteitsbedrijf factureert op basis van dit
verbruikersafschrift en niet door middel van een schatting (EDF, 2017).
Figuur 7 visualiseert de gegevensverwerking van de elektriciteitsmeter.
Eén keer per dag zendt Linky het
persoonlijk verbruik in kWh door naar
Enedis. Eens ontvangen, zendt deze de
gegevens dagelijks door naar het
persoonlijk account van de klant die
op deze manier het energieverbruik
gemakkelijk kan raadplegen en
opvolgen. Elke maand krijgt het
elektriciteitsbedrijf waarbij men is
aangesloten, de factuur van Enedis
doorgestuurd. Op aanvraag stuurt
Enedis de verbruiksgegevens door
naar gemeenten of overheden om het
energieverbruik van nabij op te volgen
(Enedis, 2016).
b. Installatie

Figuur 7: bron: http://www.enedis.fr/

De installatie van een Linky elektriciteitsmeter is gratis evenals het vervangen ervan. De afmetingen van
Linky zijn dezelfde als die van de oudere generatie energiemeters. Net zoals de huidige tellers, registreert
Linky enkel het globale verbruik in kWh (Enedis, 2016).
In opdracht van Enedis zal een partnerbedrijf de teller installeren. Deze is onmiddellijk gebruiksklaar (Enedis,
2016).
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4.1.3

Gazpar

Gazpar is, net zoals Linky, een communicerende teller met het verschil dat Gazpar gebruikt wordt voor het
meten van aardgasverbruik. Deze communicerende gasmeter is een product van GRDF5 en staat ten dienste
van de gemeenschap en 11 miljoen GRDF-klanten in functie van een beter energiebeheer. Sinds 2017 is het
voor de klanten met een Gazpar-teller mogelijk hun dagelijks verbruik te raadplegen via de website (GRDF,
2016).
De eerste stappen voor het project werd in 2009 genomen onder het toeziend oog van de ‘Commission de
Régulation de l’Énergie’ (CRE) en 9 andere partners (een lijst van deze partners is te raadplegen in de
bijlagen i.v.m. Gazpar). Sinds 2010 vinden er geregeld bijeenkomsten plaats om naar oplossingen te zoeken
die het project kunnen verbeteren. 400 klanten werden gedurende acht maanden geconsulteerd voor het
testen en bevestigen van de verwachtingen van de gebruikers. In 2014 is dit uitgebreid naar 24 gemeenten
over heel Frankrijk en dit naar aanleiding van het eerste effectieve gebruik begin 2016. Dit resulteert in een
lokale samenwerking en overleg met nieuwe klanten. Hieronder een grafische verduidelijking van de
belangrijkste momenten in de evolutie van het project (GRDF, 2016):

Juli 2011

Juli 2013

September
2014

2016

2017-2022

• Lancering van de constructiefase van het project
• Voorlopige beslissing over de algemene ingebruikname
• Definitieve beslissing over het in gebruik nemen van het project
door de overheid
• Lancering van het project in de 24 gemeentes over heel Frankrijk
• Gazpar over heel Frankrijk verspreiden

Figuur 8: Bron: http://www.grdf.fr/

Het gehele project kost ongeveer 1 miljard euro waarvan 0,3% onrechtstreeks zal worden gefactureerd aan
de klanten. Het aandeel is echter miniem, het gaat om 2 à 3 euro per jaar, per klant. De kost wordt in
principe gecompenseerd door de besparing op de gasfactuur van de klant (GRDF, 2016).

5

GRDF (Gaz Réseau Distribution France) is het grootste distributie -en productiebedrijf van aardgas in Frankrijk (GRDF)
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a. Werking
Gazpar slaat automatisch het dagelijks gasverbruik op om gebruikers de mogelijkheid te geven hun
gasverbruik beter te analyseren. De gasteller ‘communiceert’ twee keer per dag (en gedurende minder dan
één seconde) de verbruiksindex door naar GRDF die deze informatie behandelt en vervolgens doorzendt
naar de persoonlijke pagina van klanten op de website van GRDF (GRDF).

Figuur 9: Bron: http://www.grdf.fr/

4.2 AFGERONDE FRANSE PROJECTEN IN LYON
4.2.1

ConsoTab

Het project ConsoTab maakt, net zoals Hikari6, deel uit van het groter project ‘Lyon Smart Community’7.
ConsoTab is een systeem dat geïnstalleerd werd opdat inwoners van de ‘Cité Perrache’, een buurt waarvan
de residenties dateren van 1930, het energieverbruik via een tablet kunnen volgen (Lyon Smart Community,
2014) (Aubert, 2015).
De residentiële energie-opvolging is het gedetailleerd meten van het elektriciteits-, gas- en waterverbruik
maar ook het delen van deze informatie met de bewoners. De woningen zijn uitgerust met verschillende
energie-waarnemende apparatuur en een toestel dat dit visualiseert. Dit systeem maakt het voor de
6
7

Dit project wordt later besproken.
Lyon Smart Community combineert meerdere projecten waaronder projecten i.v.m. mobiliteit, energie, gebouwen. (Lyon Smart Community, 2013)
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bewoner(s) mogelijk hun verbruik nauwkeurig te volgen via hun tablet. De bewoner hoeft niet meer te
wachten op de factuur om de kosten te kennen aangezien de ConsoTab reeds een aanduiding geeft (Lyon
Smart Community, 2014).
Deelname aan het experiment en de tablet die ter beschikking wordt gesteld zijn gratis.
Doelstelling:
- De mogelijkheid geven het energieverbruik beter te begrijpen
- De intentie creëren bij de deelnemers om meer aandacht te besteden aan het verbruikersgedrag
- Het gedrag aanpassen
Sinds 2013 werden er door Toshiba, 206 van de 275 woningen uitgerust met een tablet. Het experiment zelf
ging van start op 14 april 2014 en liep tot 31 december 2017. Het agentschap Equitia begeleidde en hielp de
bewoners gedurende dit hele experiment. Equitia gaf de bewoners ondermeer tips om te besparen op de
energiefactuur en beantwoordde eventuele vragen en/of problemen. Lyon Smart Community streefde met
dit project naar een lager energieverbruik van minder dan 80 kWh/m2/jaar tegenover de huidige 290
kWh/m2/jaar (Lyon Smart Community, 2014) (Sigot, 2014).
Het was de bedoeling om, na afloop van het experiment, ConsoTab enerzijds als dienst te integreren om
energieverbruik te verlagen en anderzijds acties te organiseren om dit te bereiken. De projectorganisatoren
hopen het verbruik te verminderen met ongeveer 70% door naast de implementatie van de ConsoTab, ook
isolatiewerken uit te voeren in de ‘Cité Perrache’. Verder willen de projectorganisatoren een
gedragsverandering creëren. Het experiment kostte in totaal ongeveer 310.000 euro en de organisatoren
hopen in de toekomst dit project uit te breiden naar andere woningen (Sigot, 2014).

* renovatiewerken
verminderen 80% van de
huidige uitgaven
gerelateerd aan isolatie en
verwarmingssystemen

Figuur 10: Bron: http://www.resolis.org/
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4.2.2

GreenLys

Het GreenLys-project bood twee demonstratieplatformen aan; in Lyon en
Grenoble, steden die een brede waaier aan smart netwerkfunctionaliteiten
in stedelijke gebieden testten.
Het project was gestructureerd rond de Linky energiemeter, een interface
tussen het stroomdistributienet (stroomopwaarts) en het huis van de klant
(stroomafwaarts). GreenLys had een totale financieringswaarde van €37
miljoen, waarvan €10,6 miljoen gefinancierd werd door Enedis (Enedis, sd).

4.2.3

Figuur 11: Logo GreenLys

Watt&Moi

Watt&Moi is een reeds afgelopen project van Enedis en ‘le Grand Lyon Habitat’,
opgestart in mei 2012 en afgerond in 2014. Het was een experimentele, gratis
internetsite die aangaf hoeveel het elektriciteitsverbruik per gezin was. De site
was raadpleegbaar voor 1000 inwoners van ofwel sociale woningen,
appartementen of gebouwen in Lyon en die reeds in het bezit waren van een
Linky energiemeter. Verder kon men anoniem ook het eigen verbruik vergelijken
met andere deelnemers aan het experiment. Tot op de dag van vandaag is het
experiment Watt&Moi het enige Franse experiment dat de sociale correlatie Figuur 12: Logo Watt&Moi
tussen informatie en aanpassingen in consumptiepraktijken bestudeerde
(Enedis, 2016) (CRE, 2015).
Het experiment had twee doelen voor ogen: enerzijds wensten Enedis en ‘Le Grand Lyon Habitat’ de
inwoners vertrouwd maken met gegevens i.v.m. elektriciteitsverbruik gelinkt aan de energieteller Linky.
Anderzijds wenste men de deelnemers de kans geven het elektriciteitsverbruik beter te beheersen en het
gedrag hieromtrent aan te passen (Enedis, 2016).
Twee enquêtes werden tijdens dit experiment afgenomen. Uit de resultaten van de eerste enquête was af
te leiden dat de doelgroep in het algemeen positief stond tegenover het project en dat het project er
eveneens in slaagde om een reële interesse te creëren in de website Watt&Moi, ook bij diegenen die er in
het begin sceptisch tegenaan keken. In de tweede enquête werden de verwachtingen van de deelnemers
aangaande het project duidelijk gemaakt, en werd het positieve imago van de site Watt&Moi nogmaals
bevestigd.
Er is gebleken dat er drie niveaus zijn die impact hebben op het gedrag i.v.m. energiegebruik. In het algemeen
werd door beide enquêtes vastgesteld dat de inwoners er niet in slaagden relaties tussen het gebruik van
het apparaat en het verbruik te leggen. Een meer uitgebreide uitleg over de resultaten van de enquêtes is
terug te vinden in de bijlagen i.v.m. het project Watt&Moi ‘dossier de presse – 1ière enquête’ en ‘dossier de
presse – 2ième enquête’ (Enedis, 2016).
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• Officiele start van het project
• Opening van de website Watt&Moi

Mei 2012

September 2012 November 2012

• Persconferentie over de resultaten van de enquête

Maart 2013

Mei 2013 - Juli 2013

Zomer 2014

• Eerste kwalitatieve enquête

• Tweede kwalitatieve enquête

• Weergave van de resultaten van het project

Figuur 13: Bron: http://www.enedis.fr/

4.2.4

InfiniDrive

InfiniDrive was een onderzoeks-, ontwikkeling- en innovatieproject,
waarbij men streefde naar de ontwikkeling van een standaard
oplaadapparaat voor bedrijfswagenparken van elektrische voertuigen.
Het InfiniDrive-project startte in 2012 en had een looptijd van 2 jaar.
Het stelde een smart systeem ter beschikking aan bedrijven en
overheden. Het smart systeem dat aangepast was aan het gebruik en de Figuur 14: Logo InfiniDrive
omgeving zorgde naast de technische aspecten ook voor communicatie
tussen de wagen, de aansluitpool, het elektronisch netwerk en het bestaande informatiesysteem.
Het doel van het project was om de beschikbaarheid te verzekeren van bovengenoemde
oplaadinfrastructuren, zodat deze aan alle behoeften van de bedrijfswagenparkexploitanten zou voldoen:
hieronder verstaat men ondermeer de uitbatingsrestricties alsook de economische rentabiliteit waarbij
tegelijkertijd rekening wordt gehouden met optimaal gebruik van het elektriciteitsnetwerk en de
elektriciteitsproductie. Het project liep in Nantes (Pays de la Loire), Grenoble (Rhône Alpes), Nice (PACA) en
Parijs (Ile de France) (ADEME, 2012).
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4.2.5

Lyon Smart Community

Lyon Smart Community is een project dat liep van 2011 tot 2016.
Het project was een samenwerking tussen Greater Lyon en het
Japanse NEDO8. NEDO zag Greater Lyon en de Confluence als een
ideaal Europees experimenteerterrein voor de realisatie van een
“Smart Community” project.
Figuur 20: Logo Lyon Smart Community
Het doel dat Lyon Smart Community nastreefde was om van het stadsgedeelte ‘La Confluence’ hét district
te maken op het gebied van energie-efficiëntie. (Enedis, sd) Lyon Smart Community omvatte 3 grote
projecten: Hikari, ConsoTab en het Community Management System (Lyon Confluence.fr, sd).
4.2.5.1

Hikari

Hikari betekent ‘licht’ in het Japans en is de naam van drie energie-positieve gebouwen die op 17 september
2015 werden ingewijd in het stadsgedeelte Lyon-Confluence. De gebouwen, die meer energie produceren
dan ze verbruiken, zijn het resultaat van een samenwerking tussen Lyon Métropole en NEDO. Het combineert
efficiënt bouwen, intelligent beheer, samenvoegen van productie en consumptie en gemengd gebruik. Dit is
uniek in Europa. Hikari maakt deel uit van een groter project, namelijk Lyon Smart Community9. Andere
partners die meehielpen bij het realiseren van dit energie-positieve gebouw zijn Bouygues Immobilier en
Toshiba (Clubic, 2015) (Aderly, 2015) (Laetitia Van Eeckhout, 2015).
Het project is ontworpen door de Japanse architect Kengo Kuma. In totaal nemen de gebouwen een
oppervlakte in van 12.800 m2 en bestaan ze uit drie elementen. Eerst en vooral is er het kantoorgebouw
Higashi (‘oost’ in het Japans), vervolgens is er Minami (‘zuid’) dat is ingericht voor woningen en tenslotte is
er een gebouw dat zowel kantoor -als woonruimtes combineert, namelijk Nishi (of ‘west’). De gebouwen
gebruiken zonlicht als bron van natuurlijke en hernieuwbare energie d.m.v. fotovoltaïsche panelen10 op het
dak en aan de gevel. De totale uitwerking van Hikari kostte ongeveer 60 miljoen euro (Lyon Smart
Community, 2013) (Laetitia Van Eeckhout, 2015).
Naast de zonnepanelen beschikken de gebouwen over andere energetische systemen die het geheel energiepositief maken. Zo wordt energie opgeslagen in herlaadbare ‘SCiB-batteries11’, is er energiebediening mogelijk
met het controle -en monitorsysteem BEMS (Building Energy Management System) voor de publieke en
tertiaire ruimtes van het gebouw en is er het HEMS (Home Energy Management System) voor het gedeelte
met de woningen. Als laatste is er nog de Cloud BEMS voor de geïntegreerde besturing van het beveiligde
internetnetwerk voor de drie gebouwen (Lyon Smart Community, 2013).

NEDO = New Energy and Industrial Technology Development Organization
Lyon Smart Community combineert meerdere projecten waaronder projecten i.v.m. mobiliteit, energie, gebouwen (Lyon Smart Community, 2013).
10
Fotovoltaïsche panelen zijn zonnepanelen (Wikipedia, 2017)
11
SCiB-batteries = « La Super Charge Ion Battery, ou SCiB, ou Accumulateur lithium-titanate, est une batterie développée par Toshiba. La SCiB est proche des batteries
lithium-ion « standards » des outils informatiques portables (téléphones, ordinateurs etc.) » (Wikipedia, 2016)
8
9
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Figuur 21: Bron: http://www.lemonde.fr/

De drie gebouwen staan voortdurend in wisselwerking met elkaar. Het teveel aan energie wordt gestockeerd
tot op het moment dat er veel vraag is. De woningen en kantoren hebben een verschillende energiecyclus
en dit vraagt om een goede “communicatie” tussen de gebouwen. De kantoren zijn over het algemeen ’s
nachts en in het weekend verlaten; dit is het moment waarop de woningen de meeste energie verbruiken.
De kantoren produceren op deze momenten energie die gebruikt wordt door de woningen. Ondergronds
is er een centraal besturingsstelsel. Door de zonnepanelen op het dak en de gevels is de energieproductie
gegarandeerd (Laetitia Van Eeckhout, 2015).
Hikari verbruikt 50% minder energie dan wat de normen van de actuele thermische regelgeving
voorschrijven, en het produceert meer energie dan het verbruikt (ongeveer 0,2%). Aan de buitenkant past
de gevelbedekking van de gebouwen zich aan, naargelang de richting van de zon. Het systeem absorbeert
en controleert de lichtstralen en daardoor de energietoevoer. Aan de binnenkant van de gebouwen zijn er
verschillende sensoren die de temperatuur en CO2 meten, de aanwezigheid van personen detecteren en de
ventilatie en het licht controleren. Het gebouw voelt als het ware de inwoners en past zich hieraan aan. Elk
huishouden is uitgerust met een tablet die de mogelijkheid geeft om bijvoorbeeld de temperatuur van het
appartement naar eigen wensen aan te passen (Laetitia Van Eeckhout, 2015).
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4.2.5.2

ConsoTab

Informatie zie hoger bij de lopende Franse projecten in Lyon.
4.2.5.3

Community Management System

“This is a platform where various communities and special-interest groups with specialized expertise
represent themselves and try to find solutions to specific problems.” (IGI Global, 2017)
Met het Community Management System (CMS) kan men het gebruik en de productie van energie volgen,
controleren en aanpassen voor het stadsgedeelte ‘Lyon Confluence’ met als doel deze gegevens te
verzamelen en een inzicht te geven in de behoeften en bestaande energiebronnen. Het CMS verzamelt de
gegevens van drie andere projecten, namelijk ConsoTab, Hikari en SunMoov’12. Al deze gegevens blijven
anoniem en zijn uitsluitend beschikbaar voor de partners van het project zodat zij kunnen inspelen op de
noden van de bewoners, bedrijven en diensten, aangepast aan de energiebehoeften specifiek voor het
stadgedeelte Confluence. Dankzij het CMS en de gegevenscontrole gelinkt aan het energieverbruik beschikt
‘le Grand Lyon’ over een globale visie die helpt bij de implementatie van een nieuwe strategie betreffende
energie (Lyon Smart Community, 2014) (Soulat, 2015).
Meer specifiek voor dit onderdeel is er het Community Energy Management System (CEMS), ontworpen door
Toshiba. Het CEMS verzamelt in real-time de energietoestroom via een centraal systeem. Het is een
bedienings- en voorspellingstoestel dat van toepassing is voor de meting van de globale energieconsumptie
voor het stadsgedeelte Confluence. Men wil de stakeholders van de stad een overkoepelende visie geven ter
bevordering van de optimale planning van de energiebehoeften en -bronnen (Kergoat).
Het CEMS voorziet onder meer in het opvolgen en verzamelen van hernieuwbare energieproductieindicatoren, het verbruik van energie op territoriaal niveau en de samenvoeging van meetgegevens van de
verschillende gebouwen, infrastructuren en energieproductiebronnen van het stadsgedeelte Lyon
Confluence. Verder analyseert het ook de verkregen resultaten en simuleert het de planning betreffende
toekomstig energieverbruik. Naast deze toepassingen verenigt het systeem de energiegegevens met andere
systemen zoals deze voor het meten van de luchtkwaliteit en het weer, met als doel de verschillende
resultaten te kunnen voorleggen aan de deelnemende projectpartners (Kergoat).

4.2.6

Smart Electric Lyon

Smart Electric Lyon, ging van start in 2012 waarbij 21 industriële
partners, onderzoekscentra en meer dan 20.000 klanten met elkaar
verenigd werden ter bevordering van de energietransitie van de stad.
Met dit project is de stad Lyon goed op weg om een internationaal
Smart City-referentiepunt te worden. De elektriciteitsmeter Linky13
Figuur 22: Logo Smart Electric Lyon
vormt het hoofdelement in Smart Grid Lyon en is één van de belangrijkste
steunpunten binnen het project Smart Electric Lyon (Smart Electric Lyon, 2016).
SunMoov’ wordt niet besproken omdat dit meer aanleunt bij het thema mobiliteit. Kort samengevat is SunMoov’ een project i.v.m. het delen van elektrische auto’s
i.f.v. hernieuwbare energie in het stadsgedeelte Lyon Confluence (Lyon Smart Community, 2014).
13
Zie het stuk dat gaat over Linky
12
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Het project Smart Electric Lyon liep over een tijdsspanne van vier jaar. Het bestond uit drie fasen (CRE,
2013):
- Het ontwerp en de ontwikkeling van de apparatuur (2013 – 2014)
- Integratie van de apparatuur en tests op kleine schaal (2013 – 2014)
- De verspreiding van voorstellen en diensten op grote schaal (2014 – 2015)
De resultaten van dit project baseerden zich op vier pijlers (CRE, 2013):
- Innovatie: de ontwikkelde producten en diensten zijn interactief en interoperabel14
- Economie: de winst voor elk economisch model is geëvalueerd en gevaloriseerd via innovatieve
businessmodellen
- Milieu: de voorgestelde oplossingen moeten toelaten het verbruik op piekmomenten te verminderen.
Het project laat toe de minimale economische energiereserves te evalueren en deze beter te
begrijpen ten dienste van de optimalisatie van het energienet.
- Sociaal: het project evalueert hoe energietechnologie het gebruik van huishoudens en bedrijven kan
optimaliseren, de diversiteit en complexiteit van menselijke factoren in overweging nemend.
Met Smart Electric Lyon werden de Franse industriële elektriciteit -en telecomsectoren voorzien van een
gezamenlijk instrument om het aanbod van energiemeters te structureren. De klanten krijgen, door de
gemakkelijke toegang tot gegevens en oplossingen, de mogelijkheid hun energie-uitgaven beter te
beheersen (CRE, 2013).
Binnen het project Smart Electric Lyon werden er verschillende kleine experimenten opgestart, gericht op
de huishoudens.
Elk experiment had dezelfde doelstelling:
- De motivatie van de burgers oplijsten wat betreft het energieverbruik teneinde de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen;
- Testen van controle- of besturingsinterfaces met als doel te bouwen aan oplossingen van morgen
en met het oog op het beter beheer van uitgaven;
- Gedragsanalyse in de gebruikspatronen van huishoudens met het oog op het verminderen van het
energieverbruik op piekmomenten.
Hieronder vindt men een opsomming van de experimenten; de bijlagen over Smart Electric Lyon geven per
experiment een korte uitleg met de inhoud ervan (Smart Electric Lyon, 2016).
Naast de experimenten gericht op huishoudens zijn er ook enkele gericht op overheidsdiensten en bedrijven.
Dit eveneens om hun energieverbruik beter te begrijpen, te analyseren en te besturen. Het biedt hen
eveneens de mogelijkheid om energetische prestaties te verbeteren, de energiefactuur te verminderen en
mee te bouwen aan de oplossingen van morgen. Een tiental nieuwigheden werden getest in 42
overheidsdiensten en bedrijven. In onderstaande SmartArt wordt duidelijk welke doelen werden gesteld per
“Interoperabiliteit betekent in het algemeen dat systemen (of apparatuur) in staat zijn tot onderlinge uitwisseling of-en communicatie. De systemen kunnen m.a.w.
‘praten met elkaar’ en zijn in zekere zin ‘compatibel’. Om interoperabiliteit te bereiken zijn standaarden, protocollen en procedures erg belangrijk.” (Encyclo, 2017)
14
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experimentengroep. De duidelijke conclusie is dat deze spelers hetzelfde doel voor ogen hadden: het
energieverbruik verminderen (Smart Electric Lyon, 2016).

Gemeenschappen

• Het energieverbruik verminderen zonder het verbruikerscomfort te
beïnvloeden
• Het netwerk verlichten tijdens piekmomenten

Sociale huisvestiging en
meergezinswoningen

• Het globale energieverbruik verminderen d.m.v. vooruitstrevende
technologische apparatuur
• Bewoners begeleiden in het opvolgen van hun energieverbruik

Bedrijven en winkels

• Er is geen duidelijk doel gesteld, er kan worden verondersteld dat
dit afhangt van bedrijf tot bedrijf en van winkel tot winkel

Straatverlichting

• Het verminderen van het energieverbruik zonder het comfort van
de burgers te beïnvloeden

Particuliere dienstverleners

• Het verbruik van een gebouw optimaliseren zonder het comfort
van de loontrekkenden te beïnvloeden

Elektrische voertuigen

• Dit experiment is nog niet geïmplementeerd, het doel moet nog
worden vastgesteld

Figuur 23: bron: http://www.smart-electric-lyon.fr/

In de maand juni 2017 eindigden de laatste experimenten van Smart Electric Lyon V1. Enkele van deze
experimenten waren bijvoorbeeld Conso Bonus Neo, Blue Tic, Mon Chauffage piloté 6/22 en Mon Chauffage
piloté 18h/20h (Smart Electric Lyon, 2017).

4.3 LOPENDE EUROPESE PROJECTEN IN LYON
4.3.1

Smarter Together

Het Smarter Together project heeft tot doel het identificeren,
ontwikkelen en implementeren van smart oplossingen op het gebied van
energie, vervoer, informatie- en communicatietechnologie. Dit door een
systematische aanpak en samenwerking tussen lokale overheden en
economische actoren.
Figuur 24: Logo Smarter Together Lyon
Daarom zullen zes buurten in zes verschillende Europese steden experimenteren met innovatieve smart
stadscomponenten, waaronder co-creatieprocessen en hoogwaardige renovatiemaatregelen.
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-Doelstelling: nieuwe manieren ontdekken om toegevoegde waarde te creëren voor stedelijke
samenlevingen.
-De steden die weerhouden werden zijn: Lyon, München, Wenen, Santiago de Compostela, Sofia en Venetië.
-De eerste drie vermelde steden zijn de ‘lighthouse cities’: zij zullen de belangrijkste demonstratieprojecten
in specifieke stadsdelen uitvoeren, de resultaten beheren en oplossingen op hoog niveau opschalen.
-De laatste drie steden zijn ‘the follower cities’: zij zullen de belangrijkste bevindingen van ‘lighthouse cities’
toepassen in de doelgebieden en ze implementeren in verschillende stedelijke en institutionele omgevingen.
-Het project focust op vier pijlers: Data Management platformen & smart services, elektrisch hernieuwbare
energiebronnen, holistische15 renovatieprojecten en e-mobiliteitsprojecten (Smarter Together, sd).

4.3.2

Econreno’v

Econreno’v is een Europees project rond eco-renovatie waar de Metropool
Lyon bij betrokken is. Het project loopt van 2017 tot 2020. Ecoreno’v is een
onderdeel van het territoriale energie-klimaatplan (PCET) (‘plan climat
énergie territorial’) en heeft als doel eco-renovatie van privéwoningen te Figuur 25: Logo Ecoreno'v
ondersteunen. Hierbij krijgen de begunstigden de ‘ELENA-subsidie’, als
aanmoediging om de stap naar een eco-renovatie investering te zetten. Het gaat om de communicatie en
het adviseren van eigenaren bij hun besluitvorming, het in contact brengen met professionals en het
financieren van een deel van deze privéinvesteringen. Het project wordt gefinancierd door het Horizon 2020
programma (Grand Lyon, sd).

4.4 AFGERONDE EUROPESE PROJECTEN IN LYON
4.4.1

Transform

‘Transformation Agenda for low carbon cities’, beter bekend als ‘TRANSFORM’
was een Europees onderzoeksprogramma betreffende “Smart Cities and
Communities”. Het verenigde verschillende energie-actoren die hun gegevens
deelden met als doel de toekomstige energiebehoeften van een bepaald gebied
te modelleren. Het project werkte aan een energetische planningtool om de
veranderingen in energiegebruik te bestuderen ten gunste van ‘de steden van Figuur 26: Logo Transform
de toekomst’. Het doel was om een eco-verantwoordelijke stad te creëren
waarbij een goede doorstroming en energie bijdragen tot het verlagen van de carbon-uitstoot (CRE, 2013).
Naast de stad Lyon, was het project TRANSFORM ook in andere Europese steden geïmplementeerd, namelijk
Amsterdam (Nederland), Kopenhagen (Denemarken), Hamburg (Duitsland), Wenen (Oostenrijk) en Genua
(Italië).

15

Alomvattend, het geheel
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De verwachtingen waren de volgende (CRE, 2013):
- Het verminderen van het energieverbruik
- Het verminderen van de CO2-uitstoot
- Het aandeel hernieuwbare energie verhogen
- Lokale overheden helpen bij het plannen van energietransfers tussen overheden
Specifiek voor Lyon bracht dit project het energienet in kaart voor het stads -en eco-gedeelte ‘Part-Dieu’.
Het was als het ware het begin van een stad “zéro carbon” en bevatte volgende doelstellingen: (CRE, 2013)
- Van Lyon een Smart City-referentiepunt maken
- Het ontwikkelen van een project met een geïntegreerd denken en uitkomst voor het stadsgedeelte
Part-Dieu
- Delen van ervaringen met andere toonaangevende Smart Cities
- Het essentiële belang aantonen van de energiemeter Linky binnen een intelligente stad
Het project was goed voor een budget van 7,8 miljoen euro en vond plaats tussen januari 2012 en augustus
2015. Onderstaande SmartArt verduidelijkt de stappen die toen zijn genomen (CRE, 2013) (Transform):

Inventariseren van de energie-planning en
definiëren van de energie-slimme stad van morgen
Identificeren van de stappen die worden genomen
in de realisatie van een intelligente stad
Ontwikkelen van kwantitatieve middelen voor de
ondersteuning van de besluitvorming
Modelleren van de transitie van het stadsgedeelte
Part-Dieu
Terugkoppeling, industrialisatiemethoden en
verspreiding
Figuur 27: Bron: http://www.smartgrids-cre.fr/

4.4.2

PLUS

PLUS of ‘Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Spaces’ was een
Europees project dat in Lyon liep van 2010 tot 2012. Dit project was een
samenwerking tussen partners uit 9 Europese landen: Eindhoven
(Nederland), Birmingham (Verenigd Koninkrijk), Iaşi (Roemenië), Burgos Figuur 28: Logo Plus

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 28 van 54

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

19.08.2019

(Spanje), Bassano del Grappa (Italië), Leipzig (Duitsland), Métropole de Lyon & Nice Côte d'Azur (Frankrijk),
Patras (Griekenland), Sofia (Bulgarije), Tallinn ( Estland) en de LUCI Association16. Het doel van het project
was CO²-uitstoot te helpen verminderen. Het richtte zich op de versterking van het overheidsbeleid op
gebied van openbare verlichting. Het programma hielp bij het identificeren en uitwisselen van de
belangrijkste projecten in partnerregio’s om hun integratie toe te staan in regionale operationele
programma’s. Het totale budget van PLUS was 1,7 miljoen euro (Greater Lyon business).

4.4.3

REVE d'Avenir

REVE d’Avenir was een Europees partnerproject dat liep van 2009 tot 2012.
Het doel van het project was om energie-efficiëntie te verhogen met 20%,
CO²-uitstoot te verminderen met 20% en de energiebehoefte met 20% te
dekken door hernieuwbare energie. In totaal werkte 27 Franse en Zwitserse
instituten samen. Het totale budget van dit project was 1,4 miljoen euro Figuur 29: Logo REVE d'Avenir
(Greater Lyon business).

5. PROJECTEN IN FRANKRIJK
Niet alleen in Lyon, maar ook in verscheidene grote en kleine Franse steden werden er projecten opgestart.
Hieronder een overzicht (Enedis, sd):
Nog lopend projecten:
- BienVenu
- Poste intelligent
- SoMel SoConnected (You & Grid)
- IssyGrid
- Nice Smart Valley (Interflex)
- Smart Occitania
- Smart Border Initiative / SBI
- Saint-Nicolas des Gélans
- Interconnexion électrique France-Espagne
- Flexiciency
- InterFlex

16

Afgeronde projecten:
- Smart Grid Vendée
- SOLENN
- VENTEEA
- Houat et Hoëdic
- SO GRID
- NICE GRID (GRID4EU)
- ECO2CHARGE
- RéFlexE
- MILLENER
- Grid4EU
- IGREENGRID
- EvolvDSO

Lighting Urban Community International
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Sommige van deze projecten behoren mogelijk tot één van de drie
grootschalige regionale Smart Grids-projecten, die geselecteerd werden door
het ministerie van Energie en Industrie als onderdeel van het plan ‘Intelligent
Electric Networks’ (REI). De drie projecten zijn: Flexgrid, SMILE en You & Grid,
waarin 40 miljoen euro werd geïnvesteerd. Meer informatie vindt u op
‘https://www.enedis.fr/les-premiers-territoires-de-deploiement-rei’.
Figuur 30: Grootschalige Smart Grid
projecten in Frankrijk

5.1 LOPENDE FRANSE PROJECTEN IN FRANSE STEDEN
5.1.1

BienVEnu

BienVEnu is een demonstratieproject dat met nieuwe oplossingen experimenteert
voor het aansluiten van oplaadstations in woonwijken. Deze zullen het mogelijk
maken om de oplading van een EV17 te optimaliseren, terwijl het effect op het
openbare distributienet beperkt blijft. Het project vindt plaats in Île-de-France en
wordt gecoördineerd door Enedis. Het heeft als doel (SMART GRIDS - CRE, 2015):
- Nieuwe
intelligente
verbindingsoplossingen
testen
voor
de Figuur 31: Logo BienVEnu
oplaadnetwerken van een tiental elektrische voertuigen in woonwijken;
- Een aantrekkelijk wereldwijd economisch pakket aanbieden via een “allesomvattende” service in een
sociale en private omgeving,
- Een carpoolaanbod integreren en de winstgevendheid van collectieve woonwijken testen.

5.1.2

Poste Intelligent

‘Poste Intelligent’ is een project dat de Smart Grid van morgen voorspelt en
de energiedoorstroming ondersteunt. Het project experimenteert via digitale
technologieën met de efficiëntie van elektrische onderstations18 (‘postes
sources’ of ‘postes électriques).
Dit project biedt de bijdrage van geïntegreerde digitale en optische Figuur 32: Logo Poste Intelligent
technologieën om de capaciteiten van het elektrische substations te
optimaliseren om aan te passen aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie (Enedis, sd). Het project
vindt plaats aan de Somme (Noord-Frankrijk) (Smart Grids the French know-how).

17
18

EV = elektrische voertuig of VE = véhicule électrique
Elektrische onder- of substations zijn distributeurs die zorgen dat de elektriciteit van de leverancier tot de verbruiker geraakt.
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5.1.3

SoMel SoConnected (You & Grid)

‘SoMel SoConnected’ is een project dat hoogwaardige innovatieve
bedrijfsmodellen ondersteund door de inzet van Smart Grid-functies in een
stedelijke omgeving. Dit project, waarvoor Enedis de technische Figuur 33: Logo SoMel SoConnected
verantwoordelijkheid draagt, wordt getrokken door de Métropole
Européenne de Lille. Men ontwikkelt op grote schaal Smart Grid oplossingen in lijn met toekomstige
stadsinrichtingen. Dit project is een initiatief dat deel uitmaakt van het ‘You & Grid’ project (Enedis, sd).

5.1.4

IssyGrid

‘Issy Grid’ is het eerste proefproject in Frankrijk dat is gewijd aan de
optimalisatie van de consumptie en productie van hernieuwbare energie op
het niveau van een stadsdeel. Het betreft hier twee piloot districten, met
name: Seine Ouest en Fort Issy. Het project werd aangekondigd in 2009,
gelanceerd in april 2012, en is sinds september 2013 volledig operationeel. Figuur 34: Logo IssyGrid
Het werd opgericht op initiatief van Issy-les Moulineaux en Bouygues
Immobilier en bracht actoren met alle nodige strategische en technische competenties samen. Ook
openbare verlichting en oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen werden opgenomen in het project
(Enedis, sd).

5.1.5

Nice Smart Valley (Interflex)

‘Nice Smart Valley’ is een intelligent elektrisch netwerk experiment
(Smart Grid), ten dienste van Smart Cities met als doel het elektrische
systeem op lokaal vlak te optimaliseren. Dit om meer gedecentraliseerde
elektriciteitsproductie (hernieuwbare energie) mogelijk te maken en om Figuur 35: Logo Nice Smart Valley
oplaadstations voor elektrische voertuigen te ontwikkelen. Het verenigt
energiebedrijven (EDF, ENGIE), netbeheerders (Enedis, GRDF), bedrijven (GE en Socomec) en de Métropole
Nice Côte d’Azur.
Nice Smart Valley test verschillende manieren van tijdelijk beheer van elektriciteit die op het netwerk wordt
uitgewisseld: dit worden ‘les flexibilités’ genoemd. Hiermee kan het netwerk zich aanpassen aan nieuw
klantgedrag, hernieuwbare energie en de ontwikkeling van elektrische voertuigen. (Nice Smart Valley, sd)
Met een looptijd van 3 jaar (van 2017 tot 2019) maakt Nice Smart Valley deel uit van het Europese project
‘Interflex’, ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het Horizon 2020-programma (Mairie
d'Isola, 2018).
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5.1.6

Smart Occitania

Het ‘Smart Occitania-project’ is een Smart Grid-project op het platteland in de
regio Occitanie (Zuidwest-Frankrijk).
Het intelligent elektriciteitsnetwerk aldaar steunt op de infrastructuur van het
elektrisch distributienetwerk verrijkt met een innoverende telecominfrastructuur.
Rond een samenhangende reeks demonstraties integreert het project een logica
van industriële ontwikkeling, regionale planning, betrokkenheid van burgers en
Figuur 36: Logo Smart
actoren rond het thema elektriciteitsdistributie in een landelijk gebied in de Occitania
algemene context van energietransitie.
De regio Occitanie is een bijzonder geschikte regio wat de energie-overgang betreft en dit in termen van
netwerkintegratie. De geografie van deze regio is bovendien heel verscheiden, met grote afstanden die
kunnen overkoepeld worden en met een belangrijk potentieel wat groene energie betreft. Het project heeft
een looptijd van 3,5 jaar en is gestart in januari 2017 (ADEME, 2017).

5.1.7

Smart Border Initiative (SBI)

Het ‘Smart border Initiative’ (SBI) is een Europees Smart Grid
project, dat wordt gesteund door de Franse en Duitse regeringen
evenals de Europese Commissie. Het project optimaliseert het
gebruik van energiebronnen en lost de noden in van twee regio’s
die van elkaar gescheiden zijn door nationale grenzen: Saarland
(Frankrijk) en Lotharingen (Duitsland).

Figuur 37: Logo SBI

Met dit project kunnen energieverdelers van deze streken gezamenlijke oplossingen voor
gemeenschappelijke uitdagingen ontwikkelen door een grotere energie-efficiëntie en gebruik van
hernieuwbare energie (European Commission, 2017). Het grensoverschrijdende smart netwerk zal een deur
openen voor meer grensoverschrijdende samenwerkingen om het energiesysteem te optimaliseren
(Deutsch-Französische Energieplattform).

5.1.8

Saint Nicolas des Glélan

Saint Nicolas des Glélan is een eiland bij de kust van de Finistère, waar een project loopt met als doel tegen
2021 een autonoom hernieuwbaar energiesysteem op te zetten. Het project is een samenwerking tussen
Enedis en de stad Fouesnant. De installatie van 100m² fotovoltaïsche panelen19, alsook een windturbine (al
in de jaren ’90) was de eerste fase van het project. In 2018 werden er 160m² zonnepanelen van de nieuwste
generatie op de daken van de belangrijkste gebouwen binnen de gemeenten geplaatst evenals de installatie
van droge toiletten (of ‘toilettes sèches’)20. Dit bouwproject werd dan met het elektriciteitsnetwerk
verbonden. In een tweede fase zal de besturing, de stockage en het beheer via smartphone (zie
elektriciteitsverbruik inwoners) worden opgezet. Vanwege het feit dat Saint-Nicolas des Glélan een eiland is,
Fotovoltaïsche panelen = zonnepanelen
‘Toilettes sèches’ of composttoiletten zijn toiletten die geen water gebruiken. Ze maken het mogelijk om de uitwerpselen te recupereren voor biomethanisering of
om er compost van te maken.
19

20
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wegens de technologische achterstand en de constante stijging in het aantal toeristen in de zomer (tot
3.000 per dag), is er nood aan een generator (Le télégramme, 2019).

5.1.9

Interconnexion électrique France-Espagne

Het interconnectieplan tussen Frankrijk en Spanje is een energie-infrastructuurproject waarin de Europese
Unie 578 miljoen heeft geïnvesteerd (basisbudget 873 miljoen euro). Het project voorziet een 370km lange
kabel onder water te leggen tussen Cubnezais (Gironde) en Gatika, door de Golf van Biskaje. Deze kabel
zorgt voor een extra 5.000 megawatt vermogensuitwisseling, wat het dubbele is van de huidige capaciteit.
Het project maakt het mogelijk om overtollige Spaanse hernieuwbare energie naar Frankrijk te laten
doorstromen.
Op dit moment is er al infrastructuur tussen Frankrijk en Spanje, met een interconnectie van 2,8% (inclusief
het laatste connectieproject tussen Santa Llogaia en Baixas). Samen met het interconnectieplan door de
Golf van Biskaje, zal dit percentage stijgen tot 5%. Als de twee andere projecten door de Pyreneeën (één
via Aragon en de andere via Navarra) hier worden bijgerekend, zal er een interconnectie worden bereikt
van 8%. De Europese Unie probeert de lidstaten aan te zetten om een interconnectie van 10 procent met
hun buurlanden te realiseren (Sánchez, Carlos, 2018) (Lauryssen, Roger Frans, 2018) (Nouvelle-Aquitaine,
2018).

5.2 AFGERONDE FRANSE PROJECTEN IN FRANSE STEDEN
5.2.1

Smart Grid Vendée

Smart Grid Vendée is een project dat gestart werd in 2013 en eindigde in
september 2018 (oproep ADEME21 in 2011 voor een ‘Appel à Manifestation
d’Intérêt’ (AMI)). Dit 5 jaar durende project vond plaats in het departement
Vendée. Smart Grid Vendée wenste te experimenteren met nieuwe modellen
(technisch, economisch, maatschappelijk en milieu) van smart energiebeheer
op grote schaal. De uitgevoerde testen waren een samenwerking tussen Figuur 38: Logo Smart Grid Vendée
representatieve
partners
van
het
elektriciteitsnetwerk:
de
concessieverlenende autoriteit SyDEV, netbeheerders Enedis en RTE, vermogenaanbieders General Electric
en Actility, solution providers Engie Ineo en Legrand en wetenschappelijk onderzoeksinstituut CNAM. De
gerealiseerde oplossingen waren: 1000 lichtpunten, 120 openbare gebouwen, zeven drinkwaterproductieinstallaties, vijf windparken, 48 fotovoltaïsche centrales en vijf elektrische onderstations (‘postes sources’)
(Engie Ineo, 2018) (Smart Grid Vendée).

21

ADEME = Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
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5.2.2

SOLENN

SOLENN of ‘SOLidarité ENergie is een Smart Grid project dat
liep van 2015 t.e.m 2018 in de steden Lorient en Ploemeur in
Bretagne. SOLENN maakt deel uit van ‘La Pacte Electrique
Breton’ dat werd ondertekend door de Franse staat, regio
Bretagne, RTE, ADEME en ANAH, om de uitdaging i.v.m. het Figuur 39: Logo SOLENN
beheer van elektriciteitsverbruik en het beveiligen van
elektriciteitsnet aan te gaan. Dit was een uitdaging gezien de regio weinig energie produceerde en ver
gelegen is van energiecentrales. SOLENN experimenteerde 4 jaar met vernieuwende oplossingen om de
elektriciteitsdistributie te verzekeren. Het drong bij de overheidsdiensten en de consument aan actie te
ondernemen om de elektriciteitsvraag onder controle te houden. Het project telde 12 partners, 1.000
proefdeelnemers en €13 miljoen aan investeringen in Lorient en Ploemeur (Enedis) (Niji, 2015).

5.2.3

VENTEEA

VENTEEA is een Smart Grid project dat met de steun van ADEME in
2012 werd opgestart door enerzijds ERDF (semi-publiek) en
anderzijds industriële partners. VENTEEA is een batterijopslageenheid die gelinkt is aan het elektriciteitsnet en dan meer specifiek Figuur 40: Logo VENTEEA
aan de windenergieproductie. De tools en oplossingen die getest
werden in het Venteea-project verminderden fluctuaties in de opwekking van windenergie en verstoringen
in het net. Daarnaast onderzocht het project de mogelijkheid om opslagopties voor de windenergie te
ontwikkelen. Het doel van het project was windenergie beter te integreren en de netwerkefficiëntie te
verbeteren. De eerste gridresultaten werden in juni 2015 opgetekend en waren positief. Het project vindt
plaats in de stad Troyes in de regio Aube, waar de meeste windkracht geconcentreerd is (Batstorm) (Smart
Energy International, 2012).

5.2.4

Houat et Hoëdic

Houat et Hoëdic zijn twee kleine eilanden waar Enedis met een innovatieve oplossing experimenteerde om
stroomvoorziening op de eilanden te verzekeren. Beide eilanden gebruikten een onderwaterkabel om aan
hun elektriciteitsbehoeften te voorzien. Een storing of incident op het elektrisch netwerk kon ervoor zorgen
dat de eilandbewoners dagen zonder elektriciteit zaten alvorens technici een oplossing konden aanbieden.
Om dit te vermijden, ontwikkelde Enedis een microgrid voor de eilandjes met gezamenlijk 1000 inwoners
om het comfort te behouden. Dit omvatte Linky energiemeters in de gebouwen en een generator gebaseerd
op het eiland Hoëdic. Hierdoor ontvingen de toezichthouders van de eilanden, gevestigd in Rennes,
‘realtime’ informatie over alle lopende incidenten (Enedis) (Gaillard, Vincent, 2015).

5.2.5

SOGRID

SOGRID was een industrieel project onder leiding van Enedis en
STMicroelectronics en een consortium van 10 partners in Toulouse.
Het project dat officieel werd gelanceerd op 11 april 2013

Figuur 41: Logo SOGRID
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mobiliseerde meer dan honderd belanghebbenden, onderzoekers en industriëlen tot eind 2015. Het project
omvatte de installatie van innovatieve apparatuur (voor observatie en controle), geavanceerde functies voor
het beheer van het netwerk (statusschatting, spanningsregeling, zelfherstel, vraag / productiebalans, actief
beheer van gedistribueerde bronnen ...) en communicatiesystemen en communicatieprotocollen (Enedis).

5.2.6

NICE GRID (GRID4EU)

NICE GRID was één van de zes demonstratieprojecten van het
Europese project ‘GRID4EU’. Dit proefproject werd officieel gelanceerd
in juni 2011 met een looptijd van 4 jaar, waarna het nog 1 jaar werd Figuur 42: Logo NICE GRID
verlengd, maar onafhankelijk van het GRID4EU project. Uiteindelijk
eindigde het project in februari 2016. Tussen 2013-2016 werden meer dan 10 experimenten uitgevoerd i.v.m.
de integratie van fotovoltaïsche elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk van woonwijken in de stad Carros
(Alpes-Maritimes). Het doel van het experiment was het opslagen van zonne-energie en hiermee het lokale
verbruik te beheren; 300 huishoudens, 12 zakelijke klanten en de stad Carros waren betrokken bij het
experiment. In totaal werd er 30 miljoen euro in NICE GRID geïnvesteerd (NICE GRID).

5.2.7

ECO2CHARGE

Het ECO2CHARGE project startte in 2013 en had een looptijd van 3 jaar. Het
project had tot doelstelling de uitbouw van oplaadstations voor elektrische
voertuigen te versnellen en de impact op de grids, verbonden aan het
verbruik ervan bij het opladen, te minimaliseren. De ontwikkeling van
oplaadstations in gebouwen, parkings, campussen, treinstations, Figuur 43: Logo ECO2CHARGE
supermarkten en eco-districten maakten het de gebruikers mogelijk hun EV op te laden in publieke en/of
private punten. Het project werd opgezet in Saint-Quentin-en-Yvelines (westelijk substedelijk gebied van de
regio Parijs) (Smart Grids the French know-how) (European Commission, 2019) (ECO2CHARGE).

5.2.8

RéFlexE

RéFlexE was een Smart Grid project in Nice gestart door Métropole Nice Côte d’Azur in 2011. Het project had
een looptijd van 4 jaar met een totale investeringswaarde van 9 miljoen euro. RéFLexE had tot doel smart
energiemanagement-oplossingen voor 15 commerciële en industriële sites te beoordelen, door de balans
tussen opslag, productie en consumptie te optimaliseren. Het project wou de bron van elektrische
flexibiliteit kwantificeren, de technische haalbaarheid en ‘levensvatbaarheid’ van verschillende
bedrijfsmodellen beoordelen, alsook de rollen van verschillende stakeholders in Smart Grids analyseren
(Smart Grids the French know-how) (ADEME) (Nice & Smart City, 2018).

5.2.9

MILLENER

MILLENER was één van de eerst geselecteerde projecten binnen de Franse Smart Grid onderneming
‘Investissement d’Avenir’. Het project startte in januari 2011 en had een looptijd van 4 jaar. Het project
belangt 3 Franse eilanden aan, met name Corsica, Guadeloupe en La Reunion. De doelstellingen van het
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project waren enerzijds de verbetering van betrouwbaarheid en veiligheid van het elektriciteitsnetwerk
alsook de integratie van hernieuwbare energie (productie en opslag fotovoltaïsche energie). MILLENER
installeerde 3MWh Li-ion batterijopslag in 500 residenties met 2,2 MW aan ondersteuning, 1,7 GW zonneenergie productie verdeeld over de 500 locaties en 1000 “Energie box”, ingezet in residentiële locaties met
1MW flexibiliteit. (Smart Grids the French know-how) (Chardin-Segui, Mathiou, & Jeanjean, 2013) (ADEME)

5.3 LOPENDE EUROPESE PROJECTEN IN FRANSE STEDEN
5.3.1

Flexiciency

Flexiciency is een Europees project dat wordt uitgewerkt in Italië, Frankrijk,
Spanje, Oostenrijk en Zweden (gesteund door het Europese Commissie
‘Horizon 2020’ programma). Het project startte begin 2015 en heeft een
looptijd van 4 jaar. Het project wil aantonen dat de inzet van nieuwe diensten
op de energiemarkt kan worden versneld door een open Europese markt voor
gestandaardiseerde interacties tussen alle elektriciteitsstakeholders. Hierdoor
Figuur 44: Logo Flexiency
opent zich een energiemarkt voor nieuwe spelers op Europees niveau. Dit
willen ze bereiken met vooruitstrevende monitoring, lokaal energiebeheer en flexibele diensten. De diensten
die hieruit voortvloeien bieden klanten hogere kwaliteit- en kwantiteitinformatie over hun energieverbruik.
Flexiciency is een samenwerking tussen 18 partners van 10 EU-landen en heeft een totale budgetwaarde van
19 miljoen euro (Flexiciency) (Joule Assets).

5.3.2

InterFlex

Interflex is een project geïnitieerd door ENEDIS in het kader van de
openbare Europese prijsaanvraag Horizon 2020. Het groepeert 5
Europese elektriciteitsverdelers die tot doel hebben de werking en Figuur 45: Logo InterFlex
betrouwbaarheid van lokale elektrische systemen te verbeteren. Dit
door nieuwe oplossingen rond productie en verbruik alsook de automatisering van het netwerk te testen.
Het gaat om de modernisering van het energienetwerk om de objectieven van het Klimaat-Energie 20202030 akkoord te bereiken. Deze zullen worden uitgevoerd in verschillende toepassingen zoals lokale zonneenergieproductie, elektrische voertuigen en gecentraliseerde energieopslagoplossingen. Het project wordt
uitgevoerd in Zweden, Nederland, Tsjechische Republiek, Duitsland en Frankrijk (Nice). Het totale budget
van het project bedraagt 22,8 miljoen euro (Enedis).

5.4 AFGERONDE EUROPESE PROJECTEN IN FRANSE STEDEN
5.4.1

Grid4EU

Het Grid4EU project was een Europees project, geleid door Enedis, dat van start ging in maart 2010 met
een looptijd van 6 jaar. De werkgroep die de elektrische netwerken van de toekomst diende voor te bereiden
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telde elektriciteitsverdelers uit 6 Europese steden, met name: Reken in
Duitsland, Uppsala in Zweden, Castellón in Spanje, Forli-Cesena in Italië,
Vrchlabi in de Tsjechische Republiek en Carros in Frankrijk. Het project
had tot doel innovatieve technologie te testen, te ontwikkelen en te
evalueren. Men diende ook de uitwisselbaarheid van de oplossingen
binnen de verschillende Europese contexten te garanderen alsook de
kosten en winsten gelinkt aan de Smart Grids (Enedis).
Figuur 46: Logo Grid4EU

5.4.2

IGREENGRID

IGREENGRID of “InteGrating Renewables in the European electricity
Grid” was een Europees Smart Grid project in het kader van het FP7
programma van de Europese Commissie. Het was een samenwerking Figuur 47: Logo IGREENGRID
tussen 6 Europese landen: Italië, Duitsland, Frankrijk (Aube), Oostenrijk, Spanje en Griekenland. De
doelstelling van het project was om de capaciteit van duurzame energie op het elektriciteitsnetwerk te
vergroten zonder de betrouwbaarheid ervan en de doorstromingskwaliteit in gevaar te brengen. Het project
liep van 2013 tot 2016 met een totaalbudget van 6,6 miljoen euro (Cordis, 2017) (Enedis).

5.4.3

EvolvDSO

EvolvDSO was een Europees Smart Grid project in het kader van het FP7
programma van de Europese Commissie. Het verenigde vijf Europese
distributiesysteembeheerders en 11 andere partners uit 8 landen: Italië,
Portugal, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken en Ierland. Door
de insteektoename van duurzame energie op het publieke elektriciteitsnetwerk
dienen de competenties en activiteiten van de verdelers te evolueren daar deze
Figuur 48: Logo EvolvDSO
tot nog toe als ‘passief’ kunnen worden aanzien. De integratie van
gedecentraliseerde productie nodigde de verdelers uit om smart oplossingen te ontwikkelen en te
experimenteren om het elektriciteitsnet proactief te beheren. EvolvDSO zorgt ervoor dat distributeurs en
hun partners hun ervaringen en ambities kunnen delen, om zo licht te werpen op de nieuwe rol van
distributiesysteembeheerders en de ontbrekende hulpmiddelen en methodes voor netwerkplanning, real
timemanagement, netwerkoptimalisatie en onderhoud (Enedis).
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6. WAT IS DE INTELLIGENTE STAD VAN DE TOEKOMST?
6.1 DE STAD VAN MORGEN
“We spreken over Smart Cities om te kunnen spreken over de stad van morgen, om de vooruitgang te
beschrijven die onze levens zal verbeteren.” (Vert Chez Nous, sd)
De laatste jaren vindt een duidelijke evolutie plaats rond het begrip en het invullen van de term ‘Smart
Cities’. Van een sterke technologische inslag (IT) evolueerde dit begrip naar een veel bredere waaier aan
mogelijkheden rond het verbeteren van de levenskwaliteit van de burger in de stad. De betrokkenheid van
overheden, burgers wordt alsmaar belangrijker met een iets verminderde dominantie van enkele
hoogtechnologische bedrijven. Zeker in steden die de eerste stedelijke ontwikkelingsfase doormaakten.
Hoewel het ‘doel’ van de steden niet verandert, veranderen wel de middelen die men inzet om dat doel te
bereiken. Dat wordt volgens Deloitte (Eggers & Skowron, 2018) de 'Smart City 2.0-visie' genoemd. Steden
zullen blijven focussen op de creatie van een leefbare omgeving waar bedrijven en inwoners zich optimaal
kunnen ontwikkelen, en de steden verstrekken alsmaar meer data aan eindgebruikers om betere
besluitvorming te stimuleren. De stad van morgen kan dus worden gezien “als een stad waar de gebruiker
de hoofdrol speelt” (B. Loeillet, persoonlijke communicatie, 20 mei 2019).
Steden die zich nog niet in de voorgaande stedelijke
ontwikkelingsfase bevinden, focussen nog op de 'Smart City 1.0visie'. Steden die hierop focussen, kunnen hun infrastructuur
verbeteren door gebruik te maken van sensortechnologie en
gegevensanalyse, wat zorgt voor een beter beheer van stedelijke
activa zoals wegen en openbaar vervoer (bv. smart
straatverlichting, parkingmeters, …). De 'Smart City 1.0- visie' is in
die zin nog altijd een belangrijk onderdeel om een Smart City te
kunnen opbouwen (Eggers & Skowron, 2018)
Figuur 49: Visualisatie toekomstig winkelcentrum
Part-Dieu (DR, Visualisatie toekomstig
winkelcentrum Part-Dieu)

Vandaag kunnen wij dus een nieuwe evolutie in stedelijke ontwikkelingsfasen noteren. Steden die meer
gevorderd zijn, gaan een stap verder dan alleen infrastructuur en reiken de hand aan de inwoners en
bezoekers van de stad om hun ideeën en wijsheden te delen (collectieve intelligentie). Het mensgericht
werken van een stad bevordert de collectieve intelligentie en dit staat centraal in de smart stadsbeweging.
Volgens mevrouw Sanchez (persoonlijke communicatie, 20 mei 2019) moet hierbij informatie “meer
toegankelijk worden gemaakt”. De stad Boston vraagt gebruikers via hun Street bump-app, gaten in het
wegdek te rapporteren en gebruikt sensoren om hobbelige wegen in kaart te brengen. De verzamelde
gegevens van de stad en de input van de inwoners zorgen dus voor een betere besluitvorming van steden.
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Een Smart City die zich op zijn inwoners richt, biedt de volgende voordelen (Eggers & Skowron, 2018):
- betere levenskwaliteit voor de inwoners en de bezoekers van de stad;
- economisch concurrentievermogen;
- milieubewuste focus op duurzaamheid.
Naarmate steden groeien, zal de manier waarop steden veranderen worden beïnvloed door de opkomende
technologieën. Volgens de heer Loeillet (persoonlijke communicatie, 20 mei 2019) kan technologie worden
gebruikt “als ondersteuning, voorziening en hulpmiddel om de gebruiker op de eerste plaats te zetten”.
Inwoners en bedrijven zullen een alsmaar centralere rol spelen in het sturen van de toekomst van steden.
Hierbij wordt hun participatie mogelijk gemaakt door de overheid (Eggers & Skowron, 2018). De “‘oude visie’”
van steden is dus geëvolueerd naar een nieuwe visie, “waar de mens alsmaar centraler staat, en een stad
“de inwoner wil betrekken” (N. Vernus-Prost, persoonlijke communicatie, 12 juni 2019).

6.2 NIEUWE MANIEREN VAN LEVEN EN WERKEN
In een evolutie waarbij de focus almaar minder enkel op technologie is toegespitst, heeft men inmiddels
verscheidene diensten en oplossingen ontwikkeld. Deze oplossingen worden vandaag de dag niet tot het
typische technologische Smart City-concept gerekend, maar wel tot het concept ‘De stad van morgen’ (La
ville de demain). Een voorbeeld hiervan zijn de nieuwe manieren van werken: men spreekt van nieuwe al
dan niet gedeelde werkruimtes, nieuwe coworking-alternatieven, nieuwe leefruimtes en de manier waarop
verlaten stedelijke ruimtes opnieuw worden ingevuld.
Hieronder worden enkele voorbeelden in Franse steden genoemd:
- Les Halles de Faubourg (Lyon)
Les Halles de Faubourg heeft in het verleden een industrieel erfgoed omgevormd tot een ruimte voor
meerdere creaties rond artistieke, culturele, ambachtelijke, maatschappelijke en economische projecten.
Deze plaats is een speeltuin die voldoet aan de huidige stedelijke, sociale, economische en milieukwesties.
Website: https://leshallesdufaubourg.fr/
- La Commune (Lyon)
La Commune verwelkomt chef-koks die kiezen voor originele en authentieke creatieve gerechten met goede
producten van lokale producenten. Voor de bezoekers is het een plaats van ontmoeting waar men goed
kan eten en drinken en een goede tijd kan doorbrengen in goed gezelschap.
Website: https://lacommune.co/
Directrice: MARIE DURAND
E-mail: md@lacommune.co
- DataCity (Parijs)
DataCity is een programma dat concrete en innovatieve projecten ontwikkeld voor steden, waarbij ze
gebruik maken van data en technologie. Het is een open innovatie- en multi-partnerprogramma, dat tot
doel heeft het leven in en de kwaliteit van een stad te verbeteren (DataCity, sd).
Website: https://www.datacity.numa.co/
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- Darwin Ecosystem (Bordeaux)
Darwin is een speelterrein voor innovatie. De plaats richt zich op groene economie met de oprichting van
een stadsboerderij, een XXL-skatepark, ruimtes voor graffitikunstenaars, een biologische kruidenierszaak,
een restaurant, co-working plaatsen en zelfs een fietspolo-veld (Bordeaux Tourisme & Congrès, sd).
Website: https://www.bordeaux-tourisme.com/Decouvrir-Bordeaux/Incontournables/Darwin-Ecosysteme
- La Turbine.coop (Grenoble)
De Turbine.coop is een plaats “van bijeenkomsten en bezigheden, gewijd aan de verkenning van nieuwe
‘gebruiken’ in dienst van een digitale burger. Daarnaast is het ook een plaats om tools of projecten uit te
wisselen, opleidingen te volgen, te brainstormen en te ontwerpen om het digitale en data in dienst te stellen
van iedereen (Scop La Péniche, 2019).
Website: https://turbine.coop/
- Le Shadok (Straatsburg)
Shadok is een plaats waar men kan ontdekken, experimenteren en delen rond de digitale cultuur. Kunst,
design, technologie, innovatieve projecten, al deze ideeën komen in Le Shadok tot uitdrukking in een
aangename omgeving waar jong en oud, amateurs en professionals elkaar ontmoeten aangaande de
veranderingen en de evolutie die het digitale in ons leven brengt (Le Shadok, sd).
Directeur: Nicolas d’Ascenzio
Website: https://www.shadok.strasbourg.eu/
- Bliida (Metz)
Bliida is een plaats van creatie, productie, artistieke en digitale innovatie, de ruimte is een gedeeld
prospectief laboratorium voor creatieve projecten (Mertz, sd).
Website: https://metz.fr/lieux/lieu-2351.php
- Le Donut (Marseille)
Le Donut Infolab is een collaboratieve ruimte, bedoeld voor het begrijpen, manipuleren en onderzoeken
van data (Le Donut, sd).
Website: https://www.ledonut-marseille.com/
- Thecamp (Aix-en-Provence)
Thecamp is een plaats waar talenten van over heel de wereld opleidingen kunnen krijgen, elkaar kunnen
inspireren en werken op projecten om oplossingen te ontwikkelingen naar de toekomst toe. Thema’s die
aan bod komen zijn: voedsel, mobiliteit, energie, maar ook de toekomst van werk of kunstmatige
intelligentie. De organisatie geeft middelen aan particulieren en organisaties om de uitdagingen van een
veranderende wereld aan te gaan. Thecamp organiseert en woont conferenties, meet-ups en hackathons
bij; is actief op het veld door middel van collaboratieve creatie, experimenten, innovatie, empowerment van
jongeren of algemeen belang (thecamp, sd).
Website: https://thecamp.fr
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7. BEURZEN
-

-

SIdO (http://www.sido-event.com/)
Innovative City - Nice (https://www.innovative-city.com/)
Smart City + Smart Grid – Parijs (http://www.smartgrid-smartcity.com/)
SmartEnergies – Parijs (https://www.smart-energies-expo.com/
Global Industrie (https://www.global-industrie.com/en)
Smart Industries – Lyon (https://www.smart-industries.fr/fr)
Réseaux énergétiques intelligents au service des territoires – Brest (https://www.images-etreseaux.com/agenda/les-reseaux-denergie-intelligents-au-service-de-loptimisation-energetique-desterritoires/)
EVER Monaco (Ecologic Vehicles Renewables Energies) – Monaco (https://www.faee.fr/en/89conferences.html#/conf/202/1)
4ème Forum Franco-Allemand "Mobilités - Energies & Technologies - Territoires" – Straatsburg
(https://forum-fr-de.eu/)
Forum Energie – Parijs (https://forumenergie.fr/)
BePositive – Lyon (https://www.bepositive-events.com/fr)
EnerJ Meeting -Parijs (https://www.enerj-meeting.com/conference)
Energy Time – Parijs (https://salon-energie.com/default.asp)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
19.08.2019

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

pagina 41 van 54

8. BIBLIOGRAFIE
[JDN], J. (2019). De leiders van Franse slimme steden. Opgeroepen op maart 20, 2019, van
https://www.journaldunet.com/economie/services/1176221-smart-city-france/
[JDN],

J. (2019). Les réalisations smart city. Opgeroepen op maart
https://www.journaldunet.com/economie/services/1176221-smart-city-france/

20,

2019,

van

ADEME. (2012). INFINI DRIVE. Opgeroepen op maart 4, 2019, van ADEME: http://www.smartgridscre.fr/media/documents/dossiers/vehicule/ia_laureat_vehicule_InfiniDrive.pdf
ADEME.

(2017, maart). SMART OCCITANIA. Opgeroepen op maart 1, 2019, van ADEME:
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/smart_occitania_-_fiche_laureat.pdf

ADEME.

(sd).
MILLENER.
Opgeroepen
op
maart
7,
2019,
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/75094_millener.pdf

van

ADEME:

ADEME.

(sd).
RéFLexE.
Opgeroepen
op
maart
7,
2019,
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reflexe_veng.pdf

van

ADEME:

Aderly. (2015, September 17). Hikari: le premier îlot mixte à énergie positive de France inauguré à Lyon.
Opgeroepen op Maart 26, 2017, van Aderly: https://www.aderly.fr/
Agoria. (2015, september 28). Smart Energy: besturen en burgers aan zet voor slimme energievoorziening.
Opgeroepen op februari 26, 2019, van Agoria: https://www.agoria.be/nl/Smart-Energy-besturen-enburgers-aan-zet-voor-slimme-energievoorziening
Artificial Intelligence Center. (sd). Artificial Intelligence Center. Opgeroepen op Juni 6, 2017, van Artificial
Intelligence Center: http://www.webuildyourfuture.fr/#
Asder. (2016, Juli 4). Conception bioclimatique. Opgeroepen op April 18, 2017, van Asder - partageons l'énergie:
http://www.asder.asso.fr/
Aubert, C. (2015, Augustus 6). CONSOTAB: a digital tablet to make real energy savings. Opgeroepen op Maart
27, 2017, van Resolis: http://www.resolis.org/
Batstorm. (sd). SMART ELECTRICITY GRIDS (SCHEME OF THE INVESTMENTS FOR THE FUTURE PROGRAM).
Opgeroepen op maart 6, 2019, van Batstorm: http://www.batstorm-project.eu/smart-electricitygrids-scheme-investments-future-program
Boccara, L. (2013, Juli 20). Ecoquartier innovant, le fort d’Issy-les-Moulineaux accueillera 3 600 habitants
début 2014. Opgeroepen op Maart 31, 2017, van Le Monde: http://www.lemonde.fr/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 42 van 54

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

19.08.2019

Bordeaux Tourisme & Congrès. (sd). DARWIN ECOSYSTÈME, LE LIEU ALTERNATIF DE LA RIVE DROITE.
Opgeroepen op juni 13, 2019, van Bordeaux Tourisme & Congrès: https://www.bordeauxtourisme.com/Decouvrir-Bordeaux/Incontournables/Darwin-Ecosysteme
Chardin-Segui, T., Mathiou, S., & Jeanjean, Y. (2013, juni). The Millener project: Five hundred RES & one

thousand fifty DSM installations for households in French islands, aggregated for grid support.
Opgeroepen
op
maart
7,
2019,
van
ResearchGate:
https://www.researchgate.net/publication/261117655_The_Millener_project_Five_hundred_RES_one_t
housand_fifty_DSM_installations_for_households_in_French_islands_aggregated_for_grid_support
Clubic. (2015, Oktober 26). Reportage Hikari: la Smart City en test à Lyon. Opgeroepen op Maart 26, 2017, van
Clubic: http://www.clubic.com/
Cordis. (2017, juni 5). Project information: IGREENGRID. Opgeroepen op maart 7, 2019, van Coris:
https://cordis.europa.eu/project/rcn/106399/factsheet/en
CRE. (2013, November 5). Smart Electric Lyon : sensibiliser le consommateur aux enjeux de MDE. Opgeroepen
op Maart 29, 2017, van Smart Grids - CRE: http://www.smartgrids-cre.fr/
CRE. (2013, November 19). TRANSFORM, l’étude européenne de planification énergétique. Opgeroepen op
Maart 27, 2017, van Smart Grids - CRE: http://www.smartgrids-cre.fr/
CRE. (2015, September 3). Watt & Moi : expérimenter un dispositif pédagogique expérimental autour des
données de consommation Linky. Opgeroepen op Maart 26, 2017, van Smart Grids - CRE:
http://www.smartgrids-cre.fr/
CRE. (2018, november 9). SMAP : 1er projet démonstrateur de « réseau intelligent » en milieu rural.
Opgeroepen op februari 28, 2019, van SMART GRIDS - CRE: http://www.smartgridscre.fr/index.php?p=smap
Damais, A. C. (2014, Juni 18). Smart City : Montpellier plonge avec IBM dans la ville intelligente. Opgeroepen
op Maart 19, 2017, van JDN: http://www.journaldunet.com/
DataCity. (sd). Opgeroepen op juni 13, 2019, van DataCity: https://www.datacity.numa.co/
Dautel, E. (2015, Juni 4). Communiqués de presse - Issy-les-Moulineaux : Ecoquartier des Bords de Seine .
Opgeroepen op Maart 31, 2017, van SEM 92: http://www.sem-92.fr/
Deutsch-Französische Energieplattform. (sd). Ein Energiesystem für europäische Nachbarn: Smart Border
Initiative. Opgeroepen op maart 5, 2019, van Deutsch-Französische Energieplattform: http://www.df-plattform.de/unsere-projekte/smart-border-initiative/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
19.08.2019

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

pagina 43 van 54

DR. (sd). Visualisatie toekomstig winkelcentrum Part-Dieu. La restructuration du centre commercial
n'empêche pas le développement du commerce de proximité. Lyon. Opgeroepen op juni 8, 2019, van
https://edito.seloger.com/sites/default/files/centre-part-dieu_2.jpg
ECO2CHARGE. (sd). Le projet en bref. Opgeroepen
https://www.eco2charge.fr/projet.php

op

maart

7,

2019,

van

ECO2CHARGE:

EDF. (2017). Electricité : le compteur Linky™. Opgeroepen op Maart 20, 2017, van Particulier EDF:
https://particulier.edf.fr/
EDF. (2017). Le compteur communicant Linky™ : ce qui va changer pour votre contrat ! Opgeroepen op Maart
20, 2017, van Particulier EDF: https://particulier.edf.fr/
Eggers, D. W., & Skowron, J. (2018, Maart 22). Forces of change: Smart cities. Opgeroepen op Juni 8, 2019, van
Deloitte Insights: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/smart-city/overview.html
Encyclo. (2017). Emulatie. Opgeroepen op Maart 31, 2017, van Encyclo: http://www.encyclo.nl/
Encyclo. (2017). Intercomperabiliteit. Opgeroepen op Maart 29, 2017, van Encyclo: http://www.encyclo.nl/
Enedis. (2016). Linky, le compteur communicant d'Enedis. Opgeroepen op Maart 20, 2017, van Enedis:
http://www.enedis.fr/
Enedis. (2016). Pourquoi Linky ? Opgeroepen op Maart 23, 2017, van Enedis: http://www.enedis.fr/
Enedis. (2016). Watt & Moi. Opgeroepen op Maart 26, 2017, van Enedis: http://www.enedis.fr/
Enedis.

(sd).
EvolvDSO.
Opgeroepen
op
maart
7,
2019,
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis_fiche_smartgrid_EvolvDSO.pdf

van

Enedis:

Enedis. (sd). Greenlys: Presentation of the project. Opgeroepen op februari 28, 2019, van Enedis:
https://www.enedis.fr/greenlys-0#onglet-presentation-projet
Enedis.

(sd).
Grid4EU.
Opgeroepen
op
maart
7,
2019,
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis_fiche_smartgrid_Grid4EU.pdf

van

Enedis:

Enedis. (sd). HOUAT ET HOËDIC: Un projet qui expérimente la sécurisation de l’alimentation électrique de
deux îles par modulation de la puissance et répartition de l’énergie. Opgeroepen op maart 6, 2019,
van Enedis: https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis_fiche_smartgrid_Houat_et_Hoedic.pdf
Enedis.

(sd).
IGREENGRID.
Opgeroepen
op
maart
7,
2019,
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis_fiche_smartgrid_IGreenGrid.pdf

van

Enedis:

Enedis.

(sd).
Interflex.
Opgeroepen
op
maart
https://www.enedis.fr/sites/default/files/interFlex_leaflet.pdf

van

Enedis:

7,

2019,

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 44 van 54

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

19.08.2019

Enedis. (sd). IssyGrid: presentation of the project. Opgeroepen op maart 1, 2019, van Enedis:
https://www.enedis.fr/issygrid-0#onglet-presentation-projet
Enedis. (sd). Lyon Smart Community: Présentation du projet. Opgeroepen op februari 28, 2019, van Enedis:
https://www.enedis.fr/lyon-smart-community
Enedis. (sd). Poste intelligent: présentation du projet. Opgeroepen op februari 28, 2019, van Enedis:
https://www.enedis.fr/poste-intelligent
Enedis. (sd). SMAP: Presentation of the project. Opgeroepen op februari 28, 2019, van Enedis:
https://www.enedis.fr/smap-0#onglet-presentation-projet
Enedis. (sd). Smart Electric Lyon: Présentation du projet. Opgeroepen op februari 28, 2019, van Enedis:
https://www.enedis.fr/smart-electric-lyon
Enedis. (sd). SO GRID : un projet qui expérimente le pilotage du réseau de distribution en s'appuyant sur
une chaîne de communication CPL. Opgeroepen op maart 6, 2019, van Enedis:
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis_fiche_smartgrid_So_Grid.pdf
Enedis. (sd). SOLENN: Un projet qui expérimente des solutions de maîtrise de la demande en électricité et
de sécurisation de l’alimentation. Opgeroepen op maart 6, 2019, van ENEDIS:
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis_fiche_smartgrid_SOLENN.pdf
Enedis. (sd). SoMel SoConnected. Opgeroepen op mei 9, 2019, van Enedis: https://www.enedis.fr/somelsoconnected
Enedis. (sd). The demonstrators in Europe. Opgeroepen op februari 27, 2019, van Enedis:
https://www.enedis.fr/demonstrators#onglet-demonstrators-europe
Enedis. (sd). The demonstrators in France. Opgeroepen op februari 27, 2019, van Enedis:
https://www.enedis.fr/demonstrators#onglet-demonstrators-france
Enedis. (sd). Transform: Un projet européen pour co-construire. Opgeroepen op maart 5, 2019, van Enedis:
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis_fiche_smartgrid_Transform.pdf
Enedis. (sd). Watt&Moi: Présentation du projet. Opgeroepen op februari 28, 2019, van Enedis:
https://www.enedis.fr/watt-moi#onglet-presentation-du-projet
Engie. (2018, mei 23). Smart city : découvrez le top 6 des villes françaises. Opgeroepen op maart 1, 2019, van
Engie:
https://particuliers.engie.fr/economies-energie/conseils/solutions-innovantes/smart-cityfrance.html

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
19.08.2019

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

pagina 45 van 54

Engie Ineo. (2018, september 7). Smart Grid Vendée : le plus grand démonstrateur de réseau électrique
intelligent. Opgeroepen op maart 6, 2019, van Engie Ineo: https://www.engie-ineo.fr/smart-gridvendee-verdict/
European Commission. (2017). Project of Common Interest: Smart Border Initiative. Opgeroepen op maart 5,
2019,
van
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pci_factsheet_smart_border_initiative_201
7_1.pdf
European Commission. (2019, februari 28). Eco2charge. Opgeroepen op maart 7, 2019, van European
Commission: https://ses.jrc.ec.europa.eu/eco2charge
Flanders Investment and Trade Lyon. (2016). Smart Cities in Frankrijk. Flanders Investment and Trade. 21: Mei.
Opgeroepen op Maart 19, 2017
Flanders Investment and Trade Lyon. (2017). SMART CITIES in Frankrijk. Opgeroepen op maart 1, 2019
Flexiciency. (sd). Mission. Opgeroepen op maart 7, 2019, van Flexiciency: http://www.flexiciencyh2020.eu/project-overview/mission
Gaillard, Vincent. (2015, juni 29). Bretagne : Houat et Hoedic sécurisées grâce aux smart grids. Opgeroepen
op maart 6, 2019, van Lessmartgrids: https://les-smartgrids.fr/bretagne-houat-et-hoedic-securiseesgrace-aux-smart-grids/
Grand Lyon. (sd). Data Grand Lyon. Opgeroepen op Mei 7, 2017, van Data Grand Lyon:
https://data.grandlyon.com/
Grand Lyon. (sd). La métropole de Lyon - Energie. Opgeroepen op Maart 29, 2017, van Grand Lyon:
https://www.grandlyon.com/
Grand Lyon. (sd). Lyon et le projet européen Plateforme ECORENO'V, programme qui favorise l'assistance
technique pour les projets énergétiques locaux. Opgeroepen op maart 27, 2019, van Grand Lyon:
http://www.economie.grandlyon.com/projets-europeens/plateforme-ecorenov-programme-quifavorise-lassistance-technique-pour-les-projets-energetiques-locaux-55.html
GRDF. (2016, Mei). Le nouveau compteur communicant gaz. Opgeroepen op Maart 27, 2017, van GRDF:
http://www.grdf.fr/
GRDF. (sd). Gazpar: le compteur communicant. Opgeroepen op Maart 27, 2017, van GRDF:
http://www.grdf.fr/
GRDF. (sd). GRDF. Opgeroepen op Maart 27, 2017, van GRDF: http://www.grdf.fr/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 46 van 54

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

19.08.2019

Greater Lyon business. (sd). Lyon and the European project PLUS, Public Lighting Strategies for Sustainable
Urban Spaces. Opgeroepen op maart 7, 2019, van Greater Lyon business:
http://www.business.greaterlyon.com/european-projects/plus-public-lighting-strategies-forsustainable-urban-spaces-12.html
Greater Lyon business. (sd). Lyon and the European project REVE d'Avenir, Local energy strategies against
the global warming issues. Opgeroepen op maart 7, 2019, van Greater Lyon business:
http://www.business.greaterlyon.com/european-projects/reve-davenir-local-energy-strategiesagainst-the-global-warming-issues-15.html
Hébert, F. (2015). Villes en transition - l'expérience partagée des Écocités. Saint-Étienne: Éditions Parenthèses.
Hees, D. v. (2015, Mei 21). Open Data. Opgeroepen op Maart 29, 2017, van Ensie: https://www.ensie.nl/
IGI Global. (2017). What is Community Management System. Opgeroepen op Maart 28, 2017, van IGI Global:
http://www.igi-global.com/
Joule

Assets.
(sd).
Flexiency. Opgeroepen
https://www.eu.jouleassets.com/flexciency

op

maart

7,

2019,

van

Joule

Assets:

JournalDuNet [JDN]. (2019, februari 27). Smart city : où sont les villes intelligentes en France. Opgeroepen op
maart 1, 2019, van JDN: https://www.journaldunet.com/economie/services/1176221-smart-cityfrance/
JournalDuNet. (2019, februari 27). Smart city : où sont les villes intelligentes en France. Opgeroepen op maart
1, 2019, van JDN: https://www.journaldunet.com/economie/services/1176221-smart-city-france/
Kergoat, A. (sd). Lyon Smart Community : sur le territoire de La Confluence. Opgeroepen op Maart 28, 2017,
van Smart Grids - CRE: http://www.smartgrids-cre.fr/
L., A. (2016, November 25). Classement des smart cities françaises par Objetconnecte.com. Opgeroepen op
April 5, 2017, van Objetconnecte: http://www.objetconnecte.com/
La

Commune. (sd). Qui sommes-nous? Opgeroepen
https://lacommune.co/qui-sommes-nous/

op

juni

18,

2019,

van

La

Commune:

Laetitia Van Eeckhout. (2015, September 17). À Lyon, Hikari, le premier îlot urbain à énergie positive. Le Monde.
Opgeroepen op Maart 26, 2017, van http://www.lemonde.fr/
Lauryssen, Roger Frans. (2018, februari 17). Frankrijk gaat Spaanse hernieuwbare energie krijgen via een
nieuwe
verbinding.
Opgeroepen
op
maart
5,
2019,
van
Spanje
Vandaag:
https://www.spanjevandaag.com/17/02/2018/frankrijk-gaat-spaanse-hernieuwbare-energiekrijgen-via-een-nieuwe-verbinding/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
19.08.2019

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

pagina 47 van 54

Le Donut. (sd). Les données ne doivent pas être une affaire d'expert. Opgeroepen op juni 13, 2019, van Donut
Infolab.: https://www.ledonut-marseille.com/
Le Shadok. (sd). QU’EST-CE QUE LE SHADOK ? Opgeroepen op juni 13, 2019, van Le Shadok:
https://www.shadok.strasbourg.eu/le-shadok-cest-quoi/
Le télégramme. (2019, februari 14). Saint-Nicolas. Bientôt autonome en énergie? Opgeroepen op maart 5,
2019, van Le télégramme: https://www.letelegramme.fr/finistere/fouesnant/saint-nicolas-bientotautonome-14-02-2019-12208785.php
Les Halles Du Faubourg. (sd). Le projet. Opgeroepen op juni 18, 2019, van Les Halles Du Faubourg:
https://leshallesdufaubourg.fr/le-projet/
Lucifer GCV. (2017). Over Luciver GCV. Opgeroepen op Mei 20, 2017, van Lucifer GCV: http://www.dirkmeire.be/
Lyon Confluence.fr. (sd). Îlot intelligent à énergie positive. Opgeroepen op maart 4, 2019, van Lyon
Confluence.fr: http://www.lyon-confluence.fr/fr/innover/2011-2016-lyon-smart-community.html
Lyon Smart Community. (2013). Dossier de presse. Persbericht, Lyon Smart Community. Opgeroepen op Maart
26, 2017
Lyon Smart Community. (2014, Juni 16). Lyon Smart Community : lancement officiel des dispositifs ConsoTab
et CMS, 3e et 4e volets du projet de démonstrateur smart grids à Lyon Confluence. Opgeroepen op
Maart 27, 2017, van Lyon Smart Community: http://www.economie.grandlyon.com/
Mairie d'Isola. (2018, april 7). PARTICIPEZ À L’EXPÉRIMENTATION NICE SMART VALLEY ET DEVENEZ UN «
SMARTCITOYEN
»
!
Opgeroepen
op
maart
1,
2019,
van
Mairie
d'Isola:
https://www.mairieisola.com/2018/04/participation-experimentation-nice-smart-valley/
MeerOverEPB. (2013, Mei 16). Verwarmen en koelen met geothermie: hoe werkt dit precies? Opgeroepen op
Maart 31, 2017, van MeerOverEPB: http://www.meeroverepb.be/
Mercante, A. (2015, Juni 4). Issy-les-Moulineaux : et « la Gadoue » devint un éco-quartier huppé. Opgeroepen
op Maart 31, 2017, van Les Echos: https://www.lesechos.fr/
Mertz. (sd). BLIIDA. Opgeroepen op juni 13, 2019, van Mertz: https://metz.fr/lieux/lieu-2351.php
Nantes ouvertue des données. (sd). L'Open Data c'est quoi? Opgeroepen op Maart 29, 2017, van Nantes
ouverture des données: http://data.nantes.fr/
Nantes ouverture des données. (sd). Démarche. Opgeroepen op Maart 29, 2017, van Nantes ouverture des
données: http://data.nantes.fr/
Nantes ouverture des données. (sd). Une démarche collective. Opgeroepen op Maart 29, 2017, van Nantes
ouverture des données: http://data.nantes.fr/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 48 van 54

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

19.08.2019

Nice & Smart City. (2018). Smart Grids. Opgeroepen op maart 7, 2019, van Nice & Smart City:
http://business.nicecotedazur.org/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-Smart-Grids.pdf
NICE

GRID. (sd). CHAP 1: CHALLENGES.
http://www.nicegrid.fr/en/challenges/

Opgeroepen

op

maart

7,

2019,

van

NICE

GRID:

Nice Smart Valley. (sd). Projet. Opgeroepen op maart 1, 2019, van Nice Smart Valley: http://nicesmartvalley.com/fr/un-demonstrateur-interflex/
Niji. (2015, februari 6). Numérique et transition énergétique: Niji partenaire du projet SOLENN. Opgeroepen
op maart 6, 2019, van Niji: https://www.niji.fr/fr/actualite/communiques-de-presse/numérique-ettransition-énergétique-niji-partenaire-du-projet-solenn
Nouvelle-Aquitaine. (2018, juli 25). Présentation du projet d’interconnexion. Opgeroepen op maart 5, 2019,
van
Nouvelle-Aquitaine:
http://www.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/presentation-du-projet-d-interconnexion-a9819.html
Redactie Energie Overheid. (2013, februari 6). 4 vragen en antwoorden over smart grids (+video). Opgeroepen
op maart 1, 2019, van ENERGIE overheid: http://www.energieoverheid.nl/2013/02/06/4-vragen-enantwoorden-over-smart-grids-video/?doing_wp_cron=1551172419.5718019008636474609375
Redactie Energie Overheid. (2013, Februari 6). 4 vragen en antwoorden over smart grids (+video). Opgeroepen
op Maart 19, 2017, van Energie Overheid: http://www.energieoverheid.nl/
Redactie Ensie. (2016, Maart 14). Cloud computing. Opgeroepen op Maart 19, 2017, van Ensie:
https://www.ensie.nl/
Sánchez, Carlos. (2018, augustus 2). UE to invest 578 million in the Spain-France electricity interconnection
through the Bay of Biscay. Opgeroepen op maart 5, 2019, van Energy News:
https://www.energynews.es/en/spain-france-electricity-interconnection/
Scop La Péniche. (2019, april 10). La Turbine.coop, explorons un autre numérique à Grenoble ! Opgeroepen
op juni 13, 2019, van Echosciences Grenoble: https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/laturbine-coop-explorons-un-autre-numerique-a-grenoble
Sénateur-Maire de Lyon, P. d. (2013, Oktober). Smart Grids. Opgeroepen op Mei 7, 2017, van CRE:
http://www.smartgrids-cre.fr/
SIdO. (sd). SIdO - home. Opgeroepen op April 13, 2017, van SIdO: http://www.sido-event.com/
Sigot, F. (2014, Juni 16). Conso Tab scrute à la loupe la consommation d'énergie. Opgeroepen op Maart 27,
2017, van La Tribute: http://acteursdeleconomie.latribune.fr/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
19.08.2019

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

pagina 49 van 54

Smart Electric Lyon. (2016). Blue Tic. Opgeroepen op Maart 25, 2017, van Smart Electric Lyon:
http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2016). Collectivités. Opgeroepen op Maart 25, 2017, van Smart Electric Lyon:
http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2016). Conso Bonus NEO. Opgeroepen op Maart 25, 2017, van Smart Electric Lyon:
http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2016). Découvrez nos expérimentations. Opgeroepen op Maart 25, 2017, van Smart
Electric Lyon: http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2016). Electric Data. Opgeroepen op Maart 25, 2017, van Smart Electric Lyon:
http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2016). Flexi Conso samedi. Opgeroepen op Maart 25, 2017, van Smart Electric Lyon:
http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2016). Flexi Conso semaine. Opgeroepen op Maart 25, 2017, van Smart Electric Lyon:
http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2016). Ma conso en temps réel. Opgeroepen op Maart 25, 2017, van Smart Electric Lyon:
http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2016). Mon chauffage piloté 18h/20h. Opgeroepen op Maart 25, 2017, van Smart Electric
Lyon: http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2016). Mon chauffage piloté 6/22. Opgeroepen op Maart 25, 2017, van Smart Electric
Lyon: http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2016). Mon suivi électricité. Opgeroepen op Maart 25, 2017, van Smart Electric Lyon:
http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2016). Pourquoi Smart Electric Lyon. Opgeroepen op Maart 24, 2017, van Smart Electric
Lyon: http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2016). Samedi c'est moitié prix. Opgeroepen op Maart 25, 2017, van Smart Electric Lyon:
http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2016). Smart Electric Lyon aux côtés des professionnels et des collectivités. Opgeroepen
op Maart 25, 2017, van Smart Electric Lyon: http://www.smart-electric-lyon.fr/
Smart Electric Lyon. (2017, september 13). Smart Electric Lyon V1 c’est fini. Opgeroepen op februari 27, 2019,
van Smart Electric Lyon: http://www.smart-electric-lyon.fr/smart-electric-lyon-v1-cest-fini/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 50 van 54

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

19.08.2019

Smart Electric Lyon. (sd). Why Smart Electric Lyon ? Opgeroepen op maart 5, 2019, van Smart Electric Lyon:
http://www.smart-electric-lyon.fr/discover-smart-electric-lyon/
Smart Energy International. (2012, december 10). ERDF launches Venteea smart grid project. Opgeroepen op
maart 6, 2019, van Smart Energy International: https://www.smart-energy.com/regionalnews/europe-uk/erdf-launches-venteea-smart-grid-project/

Smart Energy: besturen en burgers aan zet voor slimme energievoorziening. (2015, September 28).
Opgeroepen op Maart 19, 2017, van Agoria: http://www.agoria.be/
Smart Grid Vendée. (sd). Smart Grid Vendée: un réseau électrique intelligent en vendée. Opgeroepen op
maart 6, 2019, van Smart Grid Vendée: http://smartgridvendee.fr
SMART GRIDS - CRE. (2013, november 19). TRANSFORM, l’étude européenne de planification énergétique.
Opgeroepen op maart 5, 2019, van SMART GRIDS - CRE: http://www.smartgridscre.fr/index.php?p=transform
SMART GRIDS - CRE. (2015, november 12). BienVEnu : Évaluer les apports de solution de modulation de la
charge des bornes de recharge des VE en résidentiel collectif. Opgeroepen op februari 28, 2019, van
SMART GRIDS - CRE: http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=bienvenu
Smart Grids Flanders. (2017). Wat doen wij? Opgeroepen op Mei 20, 2017, van Smart Grids Flanders:
http://www.smartgridsflanders.be/

Smart

Grids

the

French

know-how.

(sd). Opgeroepen op februari 26, 2019,
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe-smartgrids-flyer-en.pdf

van

Smarter Together. (sd). Objectives. Opgeroepen op februari 28, 2019, van Smarter Together:
https://www.smarter-together.eu/about/objectives
Soulat, B. (2015). Lyon. In F. Hébert, Villes en Transition - l'espérience partagée des Écocités (p. 253). SaintÉtienne, France: Éditions Paranthèses. Opgeroepen op Maart 29, 2017
thecamp. (sd). Opgeroepen op juni 13, 2019, van thecamp: https://thecamp.fr/about
Transform. (sd). Download - Cities. Opgeroepen op Maart 27, 2017, van Transform: http://urbantransform.eu/
Transform. (sd). Welcome to the TRANSFORM website! Opgeroepen op Maart 27, 2017, van Transform:
http://urbantransform.eu/
TUBA-Lyon. (2017). Nos partenaires. Opgeroepen op Mei 15, 2017, van TUBA: http://www.tuba-lyon.com/
van Hees, D. (2015, mei 21). Open Data. Opgeroepen op maart 11, 2019, van Ensie: https://www.ensie.nl/dimitrivan-hees/open-data

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
19.08.2019

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

pagina 51 van 54

Verhaeghe, N. (2017, Mei 18). 28 euro meerkosten bij slimme meter, "maar baten overstijgen de kosten".
Opgeroepen op Mei 25, 2017, van De Redactie: http://deredactie.be/
Vert Chez Nous. (sd). Smart City et transports de demain, à quoi s’attendre ? Opgeroepen op juni 6, 2019,
van Vert Chez Nous: https://www.vertchezvous.com/transports-de-demain-smart-city/
Ville d'Issy-les-Moulineaux. (2017). L'éco-quartier des bords de seine: une éco-conception globale. Opgeroepen
op Maart 31, 2017, van Issy: http://www.issy.com/
Ville d'Issy-les-Moulineaux. (2017). L'Éco-quartier numérique du Fort d'Issy. Opgeroepen op Maart 31, 2017, van
Issy: http://www.issy.com/
VREG. (2017). Overzicht netbeheerders. Opgeroepen op Mei 25, 2017, van VREG - uw gids op de energiemarkt:
http://www.vreg.be/nl/
Wikipedia. (2016, Augustus 28). Accumulateur lithium-titanate. Opgeroepen op April 24, 2017, van Wikipedia:
https://fr.wikipedia.org/
Wikipedia. (2017, Februari 11). General Packet Radio Service. Opgeroepen op Maart 23, 2017, van Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia. (2017, Maart 24). Zonnepanelen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/

Opgeroepen

op

Maart

26,

2017,

van

Wikipedia:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 52 van 54

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

19.08.2019

9. FIGURENLIJST
FIGUUR 1: SMART CITIES IN FRANKRIJK (JOURNALDUNET, 2019) (NOTITIE: OPEN DE LINK OM EEN OVERZICHT TE KRIJGEN VAN DE
VERSCHILLENDE GEREALISEERDE ON LOPENDE PROJECTEN PER STAD) ......................................................................................................................... 6
FIGUUR 4: LOGO SMAPFIGUUR 1: SMART CITIES IN FRANKRIJK (JOURNALDUNET, 2019) (NOTITIE: OPEN DE LINK OM EEN OVERZICHT TE
KRIJGEN VAN DE VERSCHILLENDE GEREALISEERDE ON LOPENDE PROJECTEN PER STAD) ........................................................................................... 6
FIGUUR 4: LOGO SMAPFIGUUR 1: SMART CITIES IN FRANKRIJK (JOURNALDUNET, 2019) (NOTITIE: OPEN DE LINK OM EEN OVERZICHT TE
KRIJGEN VAN DE VERSCHILLENDE GEREALISEERDE ON LOPENDE PROJECTEN PER STAD) ........................................................................................... 6
FIGUUR 4: LOGO SMAPFIGUUR 1: SMART CITIES IN FRANKRIJK (JOURNALDUNET, 2019) (NOTITIE: OPEN DE LINK OM EEN OVERZICHT TE
KRIJGEN VAN DE VERSCHILLENDE GEREALISEERDE ON LOPENDE PROJECTEN PER STAD) ........................................................................................... 6
FIGUUR 4: LOGO SMAPFIGUUR 1: SMART CITIES IN FRANKRIJK (JOURNALDUNET, 2019) (NOTITIE: OPEN DE LINK OM EEN OVERZICHT TE
KRIJGEN VAN DE VERSCHILLENDE GEREALISEERDE ON LOPENDE PROJECTEN PER STAD) ........................................................................................... 6
FIGUUR 4: LOGO SMAPFIGUUR 1: SMART CITIES IN FRANKRIJK (JOURNALDUNET, 2019) (NOTITIE: OPEN DE LINK OM EEN OVERZICHT TE
KRIJGEN VAN DE VERSCHILLENDE GEREALISEERDE ON LOPENDE PROJECTEN PER STAD) ........................................................................................... 6
FIGUUR 4: LOGO SMAPFIGUUR 1: SMART CITIES IN FRANKRIJK (JOURNALDUNET, 2019) (NOTITIE: OPEN DE LINK OM EEN OVERZICHT TE
KRIJGEN VAN DE VERSCHILLENDE GEREALISEERDE ON LOPENDE PROJECTEN PER STAD) ........................................................................................... 6
FIGUUR 4: LOGO SMAPFIGUUR 1: SMART CITIES IN FRANKRIJK (JOURNALDUNET, 2019) (NOTITIE: OPEN DE LINK OM EEN OVERZICHT TE
KRIJGEN VAN DE VERSCHILLENDE GEREALISEERDE ON LOPENDE PROJECTEN PER STAD) ........................................................................................... 6
FIGUUR 2: TABEL VERANTWOORDELIJKEN SMART CITIES PER STAD ([JDN], DE LEIDERS VAN FRANSE SLIMME STEDEN, 2019)................................... 11
FIGUUR 3: MEEST GEREALISEERDE SMART CITY PROJECTEN ([JDN], LES RÉALISATIONS SMART CITY, 2019) ................................................................... 12
FIGUUR 4: LOGO SMAP ................................................................................................................................................................................................................. 14
FIGUUR 5: BRON: HTTP://WWW.ENEDIS.FR/.............................................................................................................................................................................. 15
FIGUUR 15: LOGO LYON SMART COMMUNITY............................................................................................................................................................................ 22
FIGUUR 16: BRON: HTTP://WWW.LEMONDE.FR/ ...................................................................................................................................................................... 23
FIGUUR 17: LOGO SMART ELECTRIC LYON ................................................................................................................................................................................. 24
FIGUUR 18: BRON: HTTP://WWW.SMART-ELECTRIC-LYON.FR/ ............................................................................................................................................... 26
FIGUUR 19: LOGO SMARTER TOGETHER LYON.......................................................................................................................................................................... 26
FIGUUR 20: LOGO ECORENO'V .................................................................................................................................................................................................... 27
FIGUUR 21: LOGO TRANSFORM .................................................................................................................................................................................................... 27
FIGUUR 22: BRON: HTTP://WWW.SMARTGRIDS-CRE.FR/ ....................................................................................................................................................... 28
FIGUUR 23: LOGO PLUS ................................................................................................................................................................................................................ 28
FIGUUR 24: LOGO REVE D'AVENIR ........................................................................................................................................................................................... 29
FIGUUR 25: GROOTSCHALIGE SMART GRID PROJECTEN IN FRANKRIJK ................................................................................................................................ 30
FIGUUR 26: LOGO BIENVENU ...................................................................................................................................................................................................... 30
FIGUUR 27: LOGO POSTE INTELLIGENT ....................................................................................................................................................................................... 30
FIGUUR 28: LOGO SOMEL SOCONNECTED .................................................................................................................................................................................. 31
FIGUUR 29: LOGO ISSYGRID .......................................................................................................................................................................................................... 31
FIGUUR 30: LOGO NICE SMART VALLEY ..................................................................................................................................................................................... 31
FIGUUR 31: LOGO SMART OCCITANIA ......................................................................................................................................................................................... 32
FIGUUR 32: LOGO SBI ................................................................................................................................................................................................................... 32
FIGUUR 33: LOGO SMART GRID VENDÉE ................................................................................................................................................................................... 33
FIGUUR 34: LOGO SOLENN......................................................................................................................................................................................................... 34

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
19.08.2019

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

pagina 53 van 54

FIGUUR 35: LOGO VENTEEA ...................................................................................................................................................................................................... 34
FIGUUR 36: LOGO SOGRID ......................................................................................................................................................................................................... 34
FIGUUR 37: LOGO NICE GRID .................................................................................................................................................................................................... 35
FIGUUR 38: LOGO ECO2CHARGE ............................................................................................................................................................................................ 35
FIGUUR 39: LOGO FLEXIENCY....................................................................................................................................................................................................... 36
FIGUUR 40: LOGO INTERFLEX ...................................................................................................................................................................................................... 36
FIGUUR 41: LOGO GRID4EU ..........................................................................................................................................................................................................37
FIGUUR 42: LOGO IGREENGRID ................................................................................................................................................................................................37
FIGUUR 43: LOGO EVOLVDSO .....................................................................................................................................................................................................37
FIGUUR 39: VISUALISATIE TOEKOMSTIG WINKELCENTRUM PART-DIEU (DR, VISUALISATIE TOEKOMSTIG WINKELCENTRUM PART-DIEU) .............. 38

DISCLAIMER
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat
stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg
verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze
publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan
bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders
Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve
vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk
worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen
in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere
aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen
teweegbrengen.
Datum van publicatie: augustus 2019

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 54 van 54

Smart grids & smart energy projecten in France smart cities

19.08.2019

