
 

 

 
 

IGOV Kenniscafé Openbare Verlichting 
 

“Circulariteit OVL, in de praktijk” 
 

Donderdagmiddag, 14 maart 2019 bij fa.Hoeflake te Hedel. 
  www.hoeflake.nl 
 

Het IGOV kenniscafé is toegankelijk voor markt en overheid.  
 

Voorafgaand aan het kenniscafé  in de ochtend vergadering alleen voor   
IGOV overheden. 

 
Tijden IGOV vergadering  (inloop va. 9:00 uur) 10:00 uur tot en met lunch 12:15 uur. (alleen overheden) 
  
Tijden Kenniscafé :   12:15 uur inloop + lunch 
(openbaar)   13:00 uur aanvang Kenniscafé 
    16:00 uur afsluiting 
 
Locatie:   fa. Hoeflake Infra Techniek 

Parallelweg 9, 
    5321 JA te Hedel 
 

 

Programma 
 

13.00 – 13.10 
Welkom en programma door de dagvoorzitter Daaf de Kok. 
 
13.10 – 13.30 uur 
Wat is Circulariteit en wat kan je nu al doen (de R-lijst) door Beatrijs Oerlemans.  
 
13.30 – 13.45 
Pitch van OVLNL netwerk Maatschappij,  projectgroep Circulariteit OVL deel 1;  

Een gemeentelijk deelnemer van de projectgroep over zijn/haar betrokkenheid met Circulariteit. 

- Wat heb je met het onderwerp 
- Wat heb je nog nodig 
- Wat kun jij nu al dit jaar doen 
- Wat wil je iedereen meegeven 

 
13.45 – 14.00 
Uitleg MKI (milieu kosten indicator) en circulariteit door Ecochain    https://ecochain.com/ 
Hoe maak je circulariteit meetbaar bij inkoop. 
 
14.00 – 14.15 uur 
Pitches gemeenten met (refurbished) armaturen. 
- De gemeente Utrecht laat zien hoe zij armaturen heeft gerenoveerd en van led voorzien. Door 

Arthur Klink, gem. Utrecht. 
- De gemeente Huizen laat zien waarom en  hoe zij een geheel nieuw paaltop armatuur hebben 

ontworpen vanuit de circulariteit gedachte. Door Thomas Wittekamp, gem. Huizen. 

http://www.hoeflake.nl/
https://ecochain.com/


 

 

 
 

 
 
14.15 – 14.30 uur 
Pitch van OVLNL netwerk Maatschappij,  projectgroep Circulariteit OVL deel 2; 

Een fabrikant  deelnemer van de projectgroep over zijn/haar betrokkenheid met Circulariteit. 

 
14.30 – 15.00 uur 
Pauze  
Mogelijkheid om de armaturen en het Hoeflake OVL schakelsysteem te bekijken 
 
15.00 – 15.20 uur 
Resultaten en stand van zaken project MKI Armaturen. 
Kan ik al circulaire openbare verlichting inkopen met behulp van MKI ? Door Daaf de Kok. 
 
15.20 – 15.40 uur 
Het verantwoord en volgens de wettelijke verplichting afvoeren van OVL armaturen 
Hoe is de afvoer van openbare verlichting geregeld in de wet, wat kan en wat moet.  
Door Bart van Kalkeren van WeCycle.  www.wecycle.nl 
 
15.40 – 15.55 uur 
Pitch van OVLNL netwerk Maatschappij,  projectgroep Circulariteit OVL deel 3; 

Een adviesbureau  deelnemer van de projectgroep over zijn/haar betrokkenheid met Circulariteit. 

 
15.55 – 16.00 uur  
Afsluiting 
 
Doelgroepen 
OVL medewerkers van overheden, lichtontwerpers, opdrachtgevers, inkopers, beleidsmedewerkers, 
adviseur en installateur, fabrikant en leverancier. 
 
Partners 
De stichting WeCycle, de stichting LightRec Nederland en Ecochain zijn belangrijke stakeholders met 
wie de samenwerking gevonden is. 
 
Zoals je gewend bent van IGOV - Kenniscafés:  
Inhoudelijke presentaties en discussies  
Kennisoverdracht gericht op beleid en praktijk  
Actuele ontwikkelingen  
Jouw inbreng wordt serieus meegenomen in de werkgroepen 
 
Deelnemen 
Deze bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor IGOV, IGOV Innovatie Platform deelnemers en 
studenten. Voor niet-deelnemers kost de toegang 150,00 euro excl. btw. per persoon. 
 
Aanmelden via 
https://www.ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren 
 
Voor vragen of opmerkingen mail naar: kenniscafe@igov.nl 
 
Wilt u dit Kenniscafé sponsoren? Mail ons voor informatie over de mogelijkheden en voordelen. 
 
 
 
 

http://www.wecycle.nl/
https://www.ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren
mailto:kenniscafe@igov.nl

