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Doetinchemse uitvinding ‘Ledwalk’ 
genomineerd voor Innovatieprijs

INNOVATIE

De Ledwalk is een zeer functionele vloer-
verlichting die in het donker geheel auto-
matisch inschakelt bij beweging. Het is 
een handzaam apparaat dat onder nage-
noeg elk bed of elke kast past, zodra het 
beweging bij nachtelijk opstaan detec-
teert. De hoeveelheid licht kan zelf wor-
den ingesteld. Door het gebruik van de 
Ledwalk kunnen veel struikel- en valpar-
tijen worden voorkomen. Bijkomend 
voordeel is dat er geen lamp hoeft te wor-
den aangedaan, waardoor bijvoorbeeld de 
partner ontwaakt. Door de twee aanwezi-
ge sensoren wordt een  detectiehoek van 
circa 180 graden en een detectieafstand 
van ruim 5 meter bereikt. Door het ge-
bruik van LED-lampjes is de Ledwalk 
zeer energiezuinig. Hij kan zowel op bat-
terijen als op stroom (via adapter) functi-
oneren. 

Jaarlijks vinden er veel valincidenten 
plaats. Vaak in het donker. Alleen al in de 
doelgroep 65-plus vallen er jaarlijks in 
Nederland meer dan één miljoen mensen. 
Naast hoge zorgkosten brengt dit ook 
veel leed en ongemak met zich mee. Met 
de Ledwalk kunnen veel van deze valin-

cidenten worden voorkomen. Het product 
wordt op de markt gebracht door Thecla 
Smeenk uit Doetinchem en Petra Leen-
ders uit Huissen. Thecla: “Mijn man heeft 
de Ledwalk verzonnen, patent aange-
vraagd en het product vervolgens laten 
ontwikkelen. Maar hij heeft een drukke 
baan en dus geen tijd om het op de markt 
te brengen. Vandaar dat ik mijn baan heb 
opgezegd en samen met Petra de verkoop 
ga doen.” 

Petra reageert enthousiast:  “Eerst waren 
we al blij dat de Ledwalk voor deelname 
aan de Innovatieprijs werd toegelaten tot 
het arsenaal van innovatieve producten 
die het dagelijks leven gemakkelijker en 
toegankelijker kunnen maken. Maar nu 
we hebben gehoord dat de Ledwalk door 

een deskundige jury is genomineerd, zijn 
we natuurlijk apetrots.” Op 9 mei wordt 
de uiteindelijke winnaar van de Innova-
tieprijs  tijdens de Supportbeurs in de 
Jaarbeurs in Utrecht bekend gemaakt. De 
winnaar is diegene die  de meeste stem-
men via internet heeft gekregen. Thecla 
en Petra hopen natuurlijk dat er door heel 
veel mensen op de Ledwalk wordt ge-
stemd. “Het zou toch fantastisch zijn dat 
een product uit Gelderland met de eer 
gaat strijken.” 

Stemmen kan via de site www.supportin-
novatieprijs.nl. Maar voegt Petra direct 
toe: “Via  onze website www.ledwalk.nl 
kan ook direct op de Ledwalk worden ge-
stemd. Daar kan de Ledwalk overigens 
ook worden besteld.”  
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In maart 2012 is een Doetin-
chemse uitvinding genaamd 
de Ledwalk op de markt ge-
komen. Dit vernuftige en ge-
patenteerde product is direct 
aangemeld voor de Support 
Innovatieprijs 2012. Onlangs  
werd bekend dat de Ledwalk 
door een deskundige jury is 
genomineerd voor deze Inno-
vatieprijs in de categorie 
Startersprijs.

(links) Petra Leenders en Thecla Smeenk met de verpakking van de Ledwalk. 
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