
Slanke ledarmaturen verlichten 
vernieuwde Alvo Proost

Praktisch bekeken

Al negentig jaar lang is de supermarkt Proost in de Antwerpse Lange Leemstraat een drukbezochte 
winkel en goedgekende naam. De vierde generatie – Christophe Proost – vond dat de tijd rijp was 
om een grondige renovatie door te voeren. De gevel toont zich minder vintage, maar vooral erg fris 
en letterlijk verlicht. Dat is te danken aan de ledverlichting van Euro-Luce. “De combinatie van de 
verlichtingsarmaturen is bijzonder geslaagd”, zegt een trotse eigenaar Christophe Proost.

De Lange Leemstraat is gelegen tussen de België- 

en Frankrijklei, pal in de wijk waar de Joodse 

gemeenschap woont. Een gemeenschap die hard 

meeleefde met de sluiting die twee weken in 

beslag nam. “De klanten waren er het hart van 

in. Voor het eerst konden ze zo lang niet meer bij 

ons terecht”, vertelt Christophe Proost. “Sommige 

klanten zien we dagelijks, of zelfs meerdere keren 

per dag. Het aantal fietsers dat zijn tweewieler 

stalt om naar de winkel te komen is groot. Dat 

maakt ook dat de besteedde korf per klant eerder 

beperkt is. We hebben een ruim assortiment vers-

bereidingen binnen vlees, brood, groenten en fruit. 

Voor de Joodse gemeenschap – die zich richt op 

koosjere voeding – hebben we ook een specifiek 

assortiment koosjere, droge voeding.”

Levenswerk
Na de start in 1922 als kruidenierszaak was 

het stichter Jozef Proost – overgrootvader van 

Christophe – die in de jaren veertig samen met 

andere winkeliers de eerste zeven Alvo-winkels in 

Antwerpen opstarten. Ook vader Wilfried Proost 

heeft Supermarkt Proost altijd als zijn levenswerk 

beschouwd. Zeven jaar geleden gaf hij de fakkel 

door aan zijn zoon Christophe.

In de voorbije negentig jaar werden regelma-

tig kleine opfriswerken uitgevoerd. Tot huidig 

winkelier Christophe Proost de noodzaak van 

vernieuwing voelde doorwegen. Begin augustus 

sloot de winkel voor twee weken zijn deuren om 

een grondige renovatie door te voeren, voor het 

eerst in negentig jaar. “Het doel van de renovatie 

was om de zaak letterlijk te verlichten: we wilden 

meer ruimte en licht. De tegelvloer met kleine 

tegels ruimde plaats voor een gietvloer. Op het 

niveauverschil waarbij de plafondhoogte aan de 

kassa vooraan sterk verschilt met de winkel 

achteraan – werd ingespeeld met de verlichting. 

Groenten en fruit komen prominent in zicht en het 

retro-aspect is verdwenen. Voor de werken van 

start gingen werden de hele winkelinhoud naar 

de kelder verhuisd. Het inladen na de werken nam 

heel wat meer tijd in beslag”, lacht Christophe. 
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Christophe Proost en Johan Van der Auwera (Ibelec) en Kurt T’Joens (Euro-Luce), het verlichtingsteam bij de vernieuwde Alvo Proost in Antwerpen.

Het wijnassortiment wordt belicht met extra spots. 31



Coördineren
De complete coördinatietaak nam Christophe 

Proost met een flinke portie zelfvertrouwen en 

doorzettingsvermogen op zich. “Het heeft me 

zorgen gebaard of het allemaal wel zo vlot zou 

verlopen zoals wij hoopten. Het grote voordeel 

was dat ik aannemers heb kunnen selecte-

ren waarvan ik wist dat wij helemaal op hen 

konden rekenen.” In twee weken tijd verbou-

wen is geen sinecure. De opzet was een strak 

schema opmaken, en er ook niet van afwijken. 

In een verbazingwekkende timing is de hele klus 

geklaard, inclusief weekendwerk. De coördinator 

bepaalde samen met conceptspecialist Wanzl de 

kleurkeuze van de wanden. Voor het broodmeubel 

had ik een specifieke invulling in gedachte die ons 

op maat is gemaakt.”

 

De vernieuwde winkel wordt vandaag erg 

gesmaakt, niet alleen door de klanten, maar 

ook door de verlichtingsspecialist, - installateur 

en volgens vader Wilfried. “Erg bijzonder wat hij 

gerealiseerd heeft”, zegt Wilfried.

Verlichting met contrast
De grote troef van de vernieuwde Alvo Proost 

ligt ongetwijfeld bij de frisse look. “Daar speelt 

de verlichting ongetwijfeld een grote rol in. Waar 

onze winkel vroeger uit meerdere donkere zones 

bestond, is de winkel nu aangenaam uitgelicht. 

De focus voor een supermarkt ligt op egale 

verlichting. Alle producten moeten gelijkwaardig 

verlicht worden, of ze nu bovenaan in de rayon 

of op de kop staan opgesteld.” De slanke, zwarte 

ledarmaturen verbinden alle rayons en sluiten 

telkens perfect aan. Ze contrasteren overigens 

met de lichtkleurige plafondsystemen. Hen der 

accentueren spots een bepaald product zoals 

bv. de bloemen vooraan. De kassa’s vooraan zijn 

mooi uitgelicht onder de cirkels. 

Links aan de kassa vinden de klanten de ster-

kedranken terug, verlicht onder retrobolletjes, 

het enige weerkerende retro-aspect. Christophe 

Proost vindt de combinatie van de verschillende 

verlichtingsarmaturen bijzonder geslaagd.

Energiebesparing van 50%
Verlichtingsfabrikant Euro-Luce maakte het licht-

plan in nauw overleg met de installateur Ibelec 

en de eindklant. “We hielden rekening met de 

verschillende eisen qua productpresentatie, de 

sfeer en beleving in de winkel, de kwaliteit en 

duurzaamheid van de ledverlichting evenals de 

visibiliteit en het ruimtegevoel. Uiteraard zal de 

energiezuinigheid leiden tot een besparing van 

50% ten opzichte van de oude lichtinstallatie. 

Het resultaat is een zeer inspirerende, lichte en 

Praktisch bekeken

De armaturen lopen verticaal en horizontaal 

doorheen de winkel.

Elk product is voortaan goed belicht.
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aantrekkelijke supermarkt geworden waar het 

aangenaam vertoeven is”, zegt zaakvoerder Kurt 

T’Joens. “Door de zeer energiezuinige verlichting 

die hier werd geplaatst, geniet de eigenaar 

bovendien van een erg aantrekkelijke relighting-

premie via zijn energiedistributienetbeheerder 

Eandis. Het totale elektrische vermogen van de 

winkelverlichting bedraagt slechts 7900 watt 

voor een nuttige winkeloppervlakte van 762 m². 

Dit resulteert in een premie van 4337 euro.”

De installateur Ibelec stond in zowel voor het 

aanpassen en vernieuwen van de elektrische 

verdeelborden en stuurborden als voor de beka-

beling en de kabelwegen van de verlichting, de 

algemene elektrische voedingen, het alarm, de 

camerabewaking en de geluidsinstallatie.

Het vernieuwen van de volledige verlichting van 

de winkel in het bijzonder, is in goed overleg 

gebeurd met de klant en de leverancier/fabrikant 

van de verlichting, waarmede een mooi én sterk 

besparend geheel is gerealiseerd. 

Ook Johan Van der Auwera, bestuurder bij Ibelec, 

is tevreden over de oplevering van deze werken. 

“We hebben Christophe Proost mogen ervaren 

als een zeer aangenaam persoon en een sterke 

coördinator tussen de verschillende aannemers 

die hij vooraf zorgvuldig geselecteerd had. Het 

directe contact maakt het mogelijk om snel te 

reageren op vragen van de klant, die op zijn beurt 

snel kan overgaan tot beslissingen. Ook dit heeft 

een sterk besparend effect gekend, zowel op 

economisch gebied als op vlak van planning en 

uitvoeringstermijn.”

5 redenen om te 
investeren in led-
verlichting

1. Een investering is op redelijke termijn 

terugverdiend, net omwille van het lagere 

verbruik en de langere levensduur.

2. De prijskloof tussen de klassieke lampen 

en de ledlampen wordt almaar kleiner. 

3. Meer licht met minder energie, en zo ook 

is minder koeling noodzakelijk. 

4. Een betere kleurweergave is gegaran-

deerd en zorgt voor meer aantrekkings-

kracht op de koper. Door de juiste led-

keuze is er van verkleuring van groenten 

en fruit, vlees en charcuterie geen sprake 

meer. 

5. De mogelijkheden om verlichting te sturen 

in functie van de verschillende afdelingen, 

zijn eindeloos.

Innovatieve led- 
expert Euro-Luce

Sinds 17 jaar is Euro-Luce projectmatig 

actief in de verlichting van winkels en pro-

fileert zich als innovatieve led-expert bij het 

ontwerp, de verkoop en de realisatie van 

uw verlichting. Daarbij is Euro-Luce exclu-

sieve verdeler van verschillende Europese, 

professionele verlichtingsmerken en biedt 

een zeer compleet portfolio van technische 

en decoratieve verlichtingsoplossingen. Een 

dynamisch team van ervaren lichtspecialis-

ten garandeert creatieve, energiezuinige en 

milieuvriendelijke lichtoplossingen en voor-

ziet hierbij de lichtstudie, het lichtplan, de 

berekening van relightingpremies en terug-

verdientijden in een compleet dossier. Euro-

Luce staat u graag bij van ontwerp tot reali-

satie van uw lichtinstallatie en is vrijblijvend 

te contacteren voor een bezoek ter plaatse.

De ledarmaturen weerkaatsen niet op het diepvriesglas.

33


