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Breng een eenduidig netwerk tot
stand in een gerenoveerd 120 jaar
oud gebouw, bestemd voor techstartups die ruimtes huren en voor
zakelijke gasten en het publiek.

CASE STUDY
LA GRAND POSTE

La Grand Poste is een van de meest iconische gebouwen van
de stad Luik. Het voormalige postkantoorgebouw, dat in 2000
werd gesloten, is tegenwoordig een nieuw sociaal centrum voor
de stad en de toegangspoort tot een nieuwe creatieve wijk. Het
is een broedplaats voor startups, met een evenementenruimte,
een productiestudio en een eetgelegenheid. Er is zelfs een brouwerij in de kelder gehuisvest.
“La Grand Poste wordt een ontmoetingsplaats voor de nieuwe
creatieve wijk van de stad”, aldus Gérôme Vanherf, CEO van La
Grand Poste. “Het vormt een lokaal ecosysteem van creatieve
bedrijven, studenten, technologie en investeerders.”

REQUIREMENTS
• Beheer en beveilig kwalitatief hoogwaardige Wi-Fi
centraal in een herontwikkelde stadswijk
• Zorg voor naadloze netwerktoegang voor een groot
aantal gebruikers, overal op de locatie
• Maak integratie van moderne vastgoedtechnologie
mogelijk

SOLUTION
• Aruba 500-series Wi-Fi 6 Certified Indoor APs
• Aruba 365-series Outdoor APs

EEN INCLUSIEVE, FLEXIBELE EN SLIMME
OMGEVING
Het gerenoveerde gebouw van 8000 m² wil inclusiviteit, flexibiliteit en toegankelijkheid uitstralen. Het wil bovendien slim en
doordacht zijn.
Hoewel de coworking-ruimtes voor iedereen beschikbaar zijn,
wil Noshaq, het beleggingsfonds dat verantwoordelijk is voor de

• Aruba 7200 Series Controllers
• Mobility Conductors
• Aruba CX 8320 Switch Series
• Aruba 2930M Switch Series
• Aruba Location Services
• Aruba User Experience Insight

renovatie, vooral tech-startups aantrekken voor de kantoorruim-

• Aruba AirWave for network management

tes van La Grand Poste. Het streven is om een ideale mix van

• Aruba ClearPass for network access control

huurders aan te trekken om sneller het gewenste ecosysteem

• Aruba Services

te creëren. Bovendien maakt de locatie gebruik van de nieuwste
vastgoedtoepassingen.
De netwerkinfrastructuur moet dan ook beslist aan de verwachtingen voldoen.
“De constructie van het gebouw is meer dan 100 jaar oud, maar
alles aan de renovatie is nieuw”, vertelt Gregory Van Ass, IT Manager & Executive Advisor bij Noshaq. “We willen een hoogwaardig
netwerk dat veel soorten gebruikers kan ondersteunen en door
een klein team kan worden beheerd. Onze prioriteit ligt echter
bij de veiligheid. De activiteiten van een gebruiker mogen geen
invloed hebben op de ervaringen van andere gebruikers.”

OUTCOMES
• Zorgt voor een veilige, gelaagde toegang voor een groot
aantal gebruikers, uiteenlopend van het algemene
publiek tot huurders en bedrijven
• Draagt bij aan de adoptie van de nieuwste
vastgoedtechnologie, slim gebouwbeheer en de digitale
ervaring van bezoekers
• Garandeert een hoogwaardige samenwerking met de
wereldleider op het gebied van netwerktechnologie
• Zorgt voor een veerkrachtige, toekomstbestendige
infrastructuur met de intelligentie, schaalbaarheid en
intuïtieve toolsets om op toekomstige ontwikkelingen in
te spelen

AANPAK VAN EEN END-TO-END
NETWERKBENADERING
De veelomvattende gemeenschappelijke architectuur van Aruba
omvat Wi-Fi 6-gebaseerde indoor access points en robuuste
outdoor access points, aangevuld met Aruba 2930M-access
switches. Het volledige netwerk wordt beheerd en bewaakt
door middel van AirWave, terwijl de netwerkbeveiliging en toegangscontrole zijn gecentraliseerd met ClearPass Policy Manager.
De access points omvatten Bluetooth- en Zigbee-interfaces die
een uniform IoT-integratieplatform bieden, evenals een interface
voor de locatieservices van Aruba Meridian waaraan ook Aruba
BLE-bakens zijn toegevoegd.
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La Grand Poste is een gebouw
dat mensen van alle leeftijden
aanspreekt. Veel inwoners van
Luik hebben mooie herinneringen
aan dit gebouw. De onderliggende
technologie moet weliswaar 100%
van de tijd werken, maar is eigenlijk
alleen bedoeld om de beleving van
deze ruimte te verbeteren.

in staat om gelaagde netwerktoegang te bieden aan de uiteenlo-

GÉRÔME VANHERF

versterken en het beheer van het gebouw te verbeteren”, licht

CEO, La Grand Poste

pende gebruikers. De huurders beschikken over krachtige Wi-Fi
in de hele ruimte, waarvoor een maandelijkse vergoeding wordt
betaald. Coworking-ruimtes zijn te boeken via een app en huurders kunnen hun smartphone gebruiken om deuren of lockers
te openen of om documenten te printen. Een spelelement in de
app stelt gebruikers in staat om punten te verdienen voor goed
gedrag of juist punten te verliezen als een vergaderruimte slordig
wordt achtergelaten of geboekte kamers niet worden gebruikt
zonder de ruimte te annuleren. Punten kunnen worden omgezet
in kortingen in de winkels ter plaatse.
“Het spelelement wordt ingezet om de onderlinge relaties te
Vanherf toe. “We kunnen extra punten toekennen als je een evenement in La Grand Poste organiseert of als je nieuwe mensen
in het gebouw introduceert. Dit moet onze facilitaire dienstverle-

Voor een doordachte, verbonden en geautomatiseerde gebrui-

ning en programmering ten goede komen.”

kerservaring maakt het team van La Grand Poste steeds gebruik
lossingen op allerlei gebieden, zoals virtuele kassa’s, intelligente

CONSISTENTE TECHNOLOGIE VAN TOPKWALITEIT
VOOR EEN VERBETERDE GEBRUIKERSERVARING

balies, werkruimtebeheer en slimme sloten en betalingsoplos-

Als bezoekers eenmaal zijn geregistreerd, herkent Aruba Clear-

singen. Aruba ClearPass speelt een centrale rol in de integratie

Pass hun apparaat en wordt dit met het netwerk verbonden,

en coördinatie van een veilige netwerktoegang voor al deze

waarbij een beleidsgebaseerde SLA en privileges worden toege-

platforms.

past. Dit zorgt voor een vloeiende, consistent en veilige netwerk-

van technologieën van toonaangevende leveranciers met op-

Vereenvoudigde gelaagde netwerktoegang voor
verschillende gebruikers

ervaring wanneer de inwoners van Luik het gebouw betreden en
verlaten.

Na volledige openstelling verwacht het gebouw 450 werknemers

“We vonden het erg belangrijk dat gebruikers via een eenma-

te huisvesten en tot 3000 dagelijkse bezoekers te ontvangen.

lige aanmelding toegang kregen tot de verschillende soorten

Voorafgaand aan de opening zijn de coworking-ruimtes al voor

functies”, aldus Van Ass. “Of het nu gaat om een app om eten te

95% geboekt en zijn de beschikbare kantoren voor tech-startups

bestellen of om de app om een ruimte te reserveren, het loopt

uitverkocht. De brouwerij ter plaatse heeft al meer dan 50 bieren

allemaal via Aruba.”

in productie en voor de foodmarket hebben zich zes foodretailers aangemeld.

De foodmarket biedt plaats aan 200 bezoekers en is van ‘s
morgens tot ‘s avonds laat geopend. Er zijn plannen om het plein

Het Edge Services Platform (ESP) van Aruba, waarvoor goed

voor het gebouw te gebruiken voor La Batte, de weekmarkt van

gedefinieerde SLA’s zijn overeengekomen, stelt La Grand Poste

Luik en de oudste markt van België. Op de locatie zullen evenementen, bijeenkomsten voor investeerders en conferenties
worden georganiseerd. Standhouders en terugkerende bezoekers hebben een veilige toegang tot het Aruba-netwerk, ongeacht
de bezoekfrequentie en zowel binnen als buiten. Het gebruik
van BLE-bakens die in een app en het Aruba Location Services
Platform zijn geïntegreerd, stelt bezoekers in staat om door het
gebouw te worden geleid.
Vanherf stelt dat het gerenoveerde gebouw de harten van de
inwoners van Luik moet winnen: “La Grand Poste is een gebouw
dat mensen van alle leeftijden aanspreekt. Veel inwoners van Luik
hebben mooie herinneringen aan dit gebouw. De onderliggende
technologie moet weliswaar 100% van de tijd werken, maar is in
feite alleen bedoeld om de beleving van de ruimte te verbeteren.
Denk hierbij aan kassa’s voor elektronische betalingen, eten
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bestellen via de app of online een kamer boeken. Het werkelijke
doel is echter om in contact te komen met andere mensen.”

INTEGRATIE VAN DE NIEUWSTE
VASTGOEDTECHNOLOGIE
Dankzij de open architectuur van Aruba kan La Grand Poste verschillende systemen van externe leveranciers integreren, waaronder het werkruimtebeheer van Zapfloor en de toegangscontrole van Salto KS. La Grand Poste zal fungeren als uithangbord voor
de nieuwste en beste gebouwbeheersystemen.
Van Ass: “We willen vastgoedontwikkeling naar een hoger niveau
tillen. Veel van de functies en benaderingen van onze locatie
zullen in nieuwe projecten worden toegepast.”
Dankzij de open architectuur en de talrijke usecases van Aruba
kan Noshaq nieuwe applicaties testen en gebruikstrends benchmarken. Ook dit beantwoordt aan de ecosysteemdoelstellingen
van Noshaq: La Grand Poste biedt een veilige ruimte om nieuwe
technologie te testen, investeerders kunnen hun investeringen in
de praktijk zien en gelijkgestemde bedrijven kunnen samenwerkingen bespreken.

NIEUWE WAARDE CREËREN IN SAMENWERKING
MET ARUBA
De CEO van La Grand Poste, Vanherf, licht toe dat Aruba op veel
vlakken enorm betrokken is. De betrouwbaarheid van de architectuur van Aruba was cruciaal voor een succesvolle opening van

DEFINITIE VAN EEN HERHAALBAAR FORMAT
Hoewel het nooit de bedoeling was om een sjabloon voor onroerend goed/ecosystemen te creëren dat in andere Europese
steden zou worden geïntroduceerd, concludeert Vanherf dat dit

het gebouw en schept vertrouwen in de gefaseerde opening van
nieuwe sites in de komende twee jaar. Noshaq renoveert momenteel drie andere gebouwen in de buurt en bouwt een nieuw
gebouw voor de lokale televisieomroep en krantenuitgever.

er wel toe heeft geleid: een benadering die het bedrijfsleven, de

“De hele buurt krijgt zo een naadloze netwerkervaring”, aldus

technologie en het publiek verenigt.

Vanherf. “Het voelt straks aan alsof je door één doorlopend

“Ons doel was om een ecosysteem te creëren dat werkt voor

gebouw loopt.”

Luik, maar is dit format voor herhaling vatbaar? We zijn ervan

Misschien wel de belangrijkste meerwaarde vormen de experti-

overtuigd dat dit het geval is.”

se van en koppeling met de bedrijfstak die toegankelijk is via de

Noshaq, dat in de afgelopen 30 jaar meer dan een miljard euro

partnergemeenschap van het Aruba-ecosysteem.

heeft geïnvesteerd (alleen al 135 miljoen euro in 2020), is van plan

“Aruba heeft al geholpen bij introducties van nieuwe vastgoed-

om in de Luikse regio een nieuwe biotech-hub te bouwen naast

technologiebedrijven. De volgende stap is om Aruba te betrekken

een nieuw ziekenhuis. Veel van de ervaringen met La Grand

bij workshops en conferenties op locatie, bedoeld voor onze

Poste zullen ook hier worden toegepast. De componenten van de

gemeenschap. We zijn ervan overtuigd dat alle partijen hier hun

Aruba-architectuur stellen Noshaq in staat om snel en efficiënt

voordeel mee kunnen doen.”

een nieuw netwerk op te zetten.
Van Ass: “Elk project heeft zijn eigen specifieke kenmerken, maar

Afbeeldingen - copyright Matthieu Litt

het was steeds onze bedoeling om van La Grand Poste te leren
en om de elementen ervan te hergebruiken.”
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