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De LACROIX Group manifesteert zich als Europese marktleider voor 
smartcityoplossingen met de overname van het Belgische Smartnodes. 

 
 

De LACROIX Group heeft onlangs een strategische deal afgesloten met de overname van de Belgische 
start-up Smartnodes. Dat bedrijf ontstond uit interuniversitair onderzoek en sleepte verschillende 
internationale prijzen in de wacht voor zijn innovaties op het vlak van ‘Smart Lighting’. 
 
Met de overname van deze start-up van een vijftiental personen versterkt de LACROIX Group haar positie 
op de Europese markt voor smartcityoplossingen. De groep kan met de overname haar aanbod inzake 
intelligent beheer van openbare verlichting verder uitbreiden. 

 
Bovendien krijgt de LACROIX Group met de overname ook een aantal hoogtechnologische producten in haar 
aanbod en breidt ze haar team van hoogopgeleide ingenieurs verder uit. De groep wil met de overname meer 
beheeroplossingen bieden voor openbare wegen door zich via een revolutionaire technologie toe te spitsen op de 
openbare verlichtingsinfrastructuur. ‘Smart Lighting’ controleert de zones, tijdstippen en intensiteit van verlichting 
voor steden met een warm hart voor het milieu. Het straatbeeld ziet er nog steeds aantrekkelijk uit en de burger 
heeft een veilig gevoel. Het openbare verlichtingsnet wordt uitgerust met nieuwe sensoren. Het wordt op die manier 
de steunpilaar voor de ontwikkeling van ‘smartcitynetwerken’. 
 
De LACROIX Group versterkt haar Europese positie als technologische leverancier van 
smartcityoplossingen. 
De LACROIX Group is reeds actief in Spanje, Duitsland en Italië. Met de overname van het Belgische Smartnodes 
versterkt de groep haar positie op de Europese markt. Naast België en Nederland richt Smartnodes zich 
voornamelijk op Frankrijk, de Duitstalige landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en Noord-Europa. Het bedrijf 
doet dat via een uitgebreid en innoverend aanbod.  
”De onderneming Smartnodes spitst zich hoofdzakelijk toe op technologie. Deze spin-off van de Universiteit van 
Luik en de Universiteit van Leuven is een start-up die er op zeer korte tijd in is geslaagd om buiten België een 
gamma van detectie- en communicatieproducten (IoT) te ontwikkelen en op de markt te brengen. Het bedrijf doet 
dat via een mesh-netwerk met lage bitsnelheid en lokale, verspreide intelligentiesystemen (Edge Computing). 
Smartnodes kan rekenen op een zeer bekwaam en gemotiveerd team van ingenieurs en sales people om de 
uitdagingen in de stad van de toekomst aan te pakken”, benadrukt Jean Beka, CEO van Smartnodes. 
 
Een overname die past binnen de groeistrategie rond smartcityoplossingen van de LACROIX Group. 
”De overname van Smartnodes sluit perfect aan bij de overname van Sogexi in 2016. De Lacroix Group verstevigt 
hiermee haar positie als Europees marktleider op het gebied van intelligent beheer van openbare verlichting. Deze 
overname hangt overigens perfect samen met de overname van SAE IT-systems begin 2019 om onze ambitie als 
toonaangevende technologische leverancier van smartcityoplossingen kracht bij te zetten”, verklaart Vincent 
Bedouin, voorzitter en algemeen directeur van de LACROIX Group. 
 
 
OVER DE LACROIX Group 
De LACROIX Group is een internationale technologische leverancier die zijn technische en industriële uitmuntendheid ten dienste van een verbonden en 
verantwoordelijke wereld wil stellen. De LACROIX Group is een beursgenoteerde kmo die de noodzakelijke spitsvondigheid om in een technologische en voortdurend 
veranderende wereld te innoveren combineert met een langetermijnvisie om aan de toekomst te bouwen en erin te investeren. 
Via LACROIX City levert de LACROIX Group verbonden en beveiligde oplossingen voor het intelligente beheer van openbare wegen (openbare verlichting, het 
beheren en regelen van verkeer, signalisatie en V2X). Voor het beheer van energie- en waterinfrastructuur werd LACROIX Environment in het leven geroepen. 
De LACROIX Group ontwikkelt en produceert daarnaast elektronische apparatuur voor klanten uit de automobiel-, domotica-, aeronautica-, industrie- en 
gezondheidssector via LACROIX Electronics. 
De groep houdt zich niet bezig met futuristische schema’s die ver van de realiteit verwijderd zijn. Ze werkt nauw samen met haar klanten en partners om een brug te 
slaan tussen de wereld van vandaag en morgen. Door mee te werken aan de industrie van de toekomst en gebruik te maken van de innovatiemogelijkheden die op 
haar pad komen, zorgt de LACROIX Group voor de apparatuur van een intelligente wereld. 
De groep, met hoofdzetel in Saint-Herblain, is vertegenwoordigd in Frankrijk, Duitsland, Polen, Tunesië, Spanje, Italië en Singapore. Ze realiseert een omzet van 468 
miljoen euro. De groep wordt geleid door Vincent Bedouin die 70% van het familiekapitaal in handen heeft. De overige 30% staat genoteerd op compartiment C van 
Euronext. 
Meer informatie: www.lacroix-group.com. 
 

OVER SMARTNODES 
Smartnodes is een bedrijf dat gespecialiseerd is in smartcityoplossingen door middel van de ontwikkeling en verkoop van communicerende modules met sensoren en 
lokale, verspreide intelligentie. Smartnodes verkoopt zijn IoT-apparaten aan overheidsinstellingen, maar ook aan de privésector.  
Het bedrijf is gevestigd in Luik (België).  
Meer weten: www.smartnodes.be.  
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