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Philips partner in nieuw lichtplan Sint-Truiden  
 
Sint-Truiden – De monumenten in de binnenstad van Sint-Truiden worden voortaan 
uitgelicht met nieuwe Philips LED-verlichting. De aanstraling van het stadhuis, de 
abdijtoren en de Minderbroederskerk en de nieuwe verlichting op de Grote Markt, de 
Groenmarkt, het Heilig Hartplein en in de Diesterstraat zijn een eerste concrete realisatie 
van de nieuwe lichtvisie. Het project wordt gefinancierd door Infrax. 
 

      
 
Het lichtplan heeft een dubbel doel: de verlichting van Groot Sint-Truiden functioneler 
maken en de architecturale waarde van de monumenten letterlijk meer en beter 
belichten. Tegelijk moet het energieverbruik voor de openbare verlichting verminderen. 
  
Het lichtplan omvat zes fasen:  

1. de omgeving van de Grote Markt en haar monumenten; 
2. de winkel- en wandelstraten binnen de vesten; 
3. de straten van Nieuw Sint-Truiden; 
4. het cultuurcentrum; 
5. het Begijnhof; 
6. waardevolle gebouwen in de kerkdorpen. 

 



Burgemeester Veerle Heeren: “Met trots kondigt het stadsbestuur van Sint-Truiden de 
inwerkingstelling van een eerste deel van het lichtplan aan. Het lichtplan is niet louter 
functioneel, maar wil ook sfeer, warmte en veiligheid creëren in de stad. Vanaf 31 januari 
zullen de abdijtoren, de barokpoort, het poortgebouw, het oud stadhuis, de 
Minderbroederskerk, de Grote Markt, Groenmarkt, Heilig Hartplein, Minderbroedersplein 
en Diesterstraat elke avond te bewonderen zijn in een op maat gemaakte, 
energiezuinige verlichting. Na restauratie van de glasramen komen daar ook nog de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk, de historische stadswallen, het Pater Damiaanhof en de 
Academiezaal van de abdij bij.”  
 
Het lichtplan voorziet in functionele verlichting (straten en pleinen) en in architecturale 
verlichting (monumenten). Schepen Hilde Vautmans: “De bestaande verlichting wordt 
daarbij vervangen door de aanzienlijk zuinigere Philips LED-verlichting die je bovendien 
kan dimmen. We vervangen in dit lichtplan de bestaande (vaak energieverslindende) 
verlichting maar we voegen ook verlichtingspunten toe. Toch zal er in totaal minder 
energie verbruikt worden dankzij de nieuwe LED-technologie.” 
  
Het lichtplan wordt gerealiseerd in samenwerking met Infrax en Philips. Infrax is onder 
andere verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de openbare verlichting.  
  
De monumentale verlichting kan gedoofd worden volgens de wensen van de stad. 
Bijvoorbeeld vanaf middernacht. Schepen Pascal Vossius: “Dit gebeurt via een 
telemanagementsysteem van Philips, genaamd CityTouch. De nieuwe openbare LED-
verlichting op de Grote Markt, de Groenmarkt en het Heilig Hartplein kan volgens 
hetzelfde systeem gedoofd worden en is ook dimbaar. Sint-Truiden is de 6de 
monumentenstad van Vlaanderen. Ik ben tevreden dat we dit ook letterlijk beter 
zichtbaar kunnen maken.” 
 
“Philips is trotse partner van het nieuwe lichtplan van Sint-Truiden. De aanstraling van 
de gebouwen gebeurt via Philips LED-technologie. Dit is de technologie bij uitstek voor 
zulke realisaties: enerzijds worden specifieke lichtaccenten gelegd waardoor het unieke 
karakter van het gebouw tot zijn recht komt, anderzijds wordt het energieverbruik 
geminimaliseerd.”, voegt Steven Conderaerts, Key Accountmanager Outdoor Lighting bij 
Philips toe.  
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Over Koninklijke Philips N.V.: 
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde 
onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de 
mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en 
verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 24,8 miljard 
EUR in 2012 en stelt ongeveer 114.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 
meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, 
acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe 
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verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en 
mondverzorgingsproducten. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
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