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Molenstraat in Kontich: de eerste woon-winkelstraat met LED-verlichting in 
België 

 
Brussel, België – De gemeente Kontich voert een beleid waarin duurzame en 
innovatieve oplossingen belangrijke uitgangspunten zijn. Dit beleid speelt een 
belangrijke rol bij de uitwerking van de straatverlichting in Kontich. 
 
Dankzij de nauwe samenwerking tussen het gemeentebestuur, Philips en Eandis werd 
de Molenstraat in het centrum van Kontich voorzien van een innovatieve 
verlichtingsoplossing: de nieuwste CitySoul LEDGINE van Philips. Met deze LED-
verlichting in een woon-winkelstraat heeft de gemeente Kontich de primeur in België! 
 
Het licht is zacht neutraal wit, wat belangrijk is voor een aangename winkelstraat. Het 
witte licht zorgt voor een prima kleurherkenning en het verhoogt het veiligheidsgevoel in 
de straat.  Door de brede lichtbundel worden zowel de straat als het voetpad goed 
belicht, tegelijkertijd wordt het strooilicht in de slaapkamers van de bewoners tot een 
minimum beperkt. De allure van de nieuw aangelegde straat wordt nu extra benadrukt. 
Overdag gebeurt dit door het stijlvolle design van de CitySoul LEDGINE armaturen en bij 
avond door het zacht neutraal wit licht.  
 
Door de plaatsing van deze LED-verlichting bespaart de gemeente Kontich tussen tien 
en twintig procent energie ten opzichte van de voormalige verlichting in de Molenstraat. 
LED-verlichting leent zich ook uitstekend tot het dimmen van het verlichtingsniveau 
tijdens de nacht. De gemeente Kontich wil daarom in de nabije toekomst gebruik maken 
van dimschema’s waarmee gemakkelijk tot vijftig procent meer energie bespaard kan 
worden. 
 
De aankoopprijs ligt wel hoger in vergelijking met conventionele straatverlichting, maar 
uit berekeningen blijkt dat deze kosten na een aantal jaren zijn terugverdiend door de 
lagere energiekosten en het beperkt onderhoud. Tevens zijn de verlichtingstoestellen 
aanpasbaar indien later nog zuinigere LED-modules op de markt komen. 
 
Om al deze redenen heeft het gemeentebestuur van Kontich dan ook besloten de 
CitySoul LEDGINE van Philips toe te passen in de vernieuwde woon-winkelstraat. 
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Over Koninklijke Philips Electronics 

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als 
gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel 
het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een 
wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en 
design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige 
kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”. Philips met 
hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt ongeveer 122.000 personen tewerk met 
verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in 
2011. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in 
energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, 
met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en 
tandverzorging. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en 
www.philips.be 
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