IGOV Kenniscafé Openbare Verlichting
“Connectiviteit OVL”
Dinsdagmiddag, 14 mei 2019 aan de TU Eindhoven.
Het IGOV kenniscafé is toegankelijk voor markt en overheid.
Voorafgaand aan het kenniscafé in de ochtend een ledenontmoeting alleen voor
leden IGOV overheden en leden IGOV Innovatie Platform Marktpartijen.
Tijden ledenontmoeting: (inloop va. 9:15 uur) 9:45 uur tot en met lunch 12:15 uur. (alleen overheden)
Tijden Kenniscafé :
(openbaar)

12:15 uur inloop + lunch
13:00 uur aanvang Kenniscafé
16:00 uur afsluiting

Locatie:

Campus Technische Universiteit Eindhoven
Gebouw LUNA, zaal Corona.
De Lampendriessen
5612 AZ, Eindhoven

Het gebouw Luna ligt aan De Lampendriessen (gebouw 31 )
De Coronazaal bereik je via de rode deur naast het Hubble Café.
Er is op het terrein betaald parkeren.

Programma Kenniscafé
13.00 uur
13.05 uur

13:30 uur

14:00 uur
14.15 uur
14.30 uur

15.00 uur
16.00 uur

Opening door dagvoorzitter Daaf de Kok
Lichtmasten en Connectivity in de praktijk, de ervaringen en beleid van de
gemeente Rotterdam.
Door: Peter Wijnands, gem. Rotterdam
Connectivity en standaardisatie, de ontwikkelingen rondom de Zhaga standaard.
Door: Ralph Langen, Signify
Visie op standaardisatie, is Zhaga al aan de orde van de dag voor de leverancier?
Door: Virgil Warnars , Lightwell
Mede gebruik van de lichtmast, deel 2, organisatorische aspecten.
Door: Hans Nouwens, Connected Worlds en vz OVLNL netwerk Smart Lighting.
Pauze
Van 2G, naar 3G, naar 4G en nu naar 5G? overzicht van de ontwikkelingen.
En de eerste ervaringen met 5G in de praktijk, Interview met Erik Stroomberg van
de gemeente Culemborg.
Verplaatsing naar het Innovatielab van de TUE (dr.ir. Elke den Ouden)
Afsluiting en netwerkborrel

Doelgroepen
OVL medewerkers van overheden, lichtontwerpers, opdrachtgevers, inkopers, beleidsmedewerkers,
adviseur en installateur, fabrikant en leverancier.

Partners
TU/e Intelligent Lighting Institute en Connected Worlds.
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 deelnemers, IGOV Innovatie Platform
deelnemers en studenten. Voor niet-deelnemers kost de toegang 350,00 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.

