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De collegiale kerk Sint-Gertrudis in Nijvel krijgt een gloednieuwe Philips 
LED-verlichting 
 
Nijvel, België – De collegiale kerk Sint-
Gertrudis is een van de oudste en grootste 
romaanse kerken van Europa. Het hele gebouw 
wordt als uitzonderlijk erfgoed beschouwd en 
valt op door de harmonie van de volumes. 
 
Enige tijd geleden werd het plan opgevat om de 
binnenverlichting te renoveren. De bestaande 
installatie voldeed niet langer aan de actuele 
normen. Doel was niet alleen het gebouw in 
norm te brengen, maar ook een oplossing te 
vinden om het architecturale en artistieke 
erfgoed van de collegiale kerk beter te benadrukken. Op voorstel van aannemer Putman 
werd geopteerd voor de LED-oplossingen van Philips. 
 
De twee hoofdingangen, de zijbeuken, het schip, de gewelven, de twee koren en de 
kunstwerken, alsook de archeologische site onder de collegiale kerk worden voortaan in 

de kijker gezet door een vernieuwende 
LED-verlichting. 
 
Vrijwaring van het erfgoed en 
energiebesparing 
De nieuwe lampen garanderen een 
optimale kleurweergave, waardoor de 
expressieve eigenschappen van het 
artistieke patrimonium van de kerk nog 
beter tot hun recht komen. Bovendien 
geven de LED’s noch IR- noch UV-
stralen vrij, waardoor de nieuwe 

verlichting de kunstwerken niet dreigt aan te tasten. Een essentieel pluspunt voor dit 
project. 
 
De LED-verlichting is zodanig geëvolueerd dat ze vandaag de gewenste sfeer kan 
scheppen in een gebouw. “We wilden een warme sfeer in onze kerk”, aldus Jean-
Paul Etienne, voorzitter van de kerkfabriek van Sint-Gertrudis. Het samenspel van 
warmwitte en koudwitte LED’s maakte deze sfeer perfect mogelijk. 
 



De nieuwe verlichting zal ook het energieverbruik van de collegiale 
kerk helpen terug te schroeven. En omdat de LED’s lang meegaan, 
behoren dure en frequente vervangingen tot het verleden. 
 
“Dit project illustreert ons brede expertisedomein. Het verheugt ons dat 
we hebben kunnen bijdragen tot de opwaardering van dit prachtige 
erfgoed”, zo besluit Geert Verachtert, CEO Philips BeLux. 
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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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