
 
 

 
 

 

 
Uitnodiging en Programma 

 

IGOV Kenniscafé Openbare Verlichting 
 

 
Donderdagmiddag 8 september 

 
Dit IGOV kenniscafé is gratis toegankelijk voor leden van markt en overheid. 

 
Tijden  Kenniscafé :   12:15 uur Inloop en lunch 

13:00 uur aanvang Kenniscafé, presentaties en panel discussies 
 16:15 uur afsluiting en netwerk drankje 

 
Onderwerpen:   

➢ EU verbod op productie fluorescentie lamp; 
➢ Beoordelingsrichtlijn reparatie en hergebruik armaturen; 
➢ Knelpunten (en oplossingen) bij Inkoop en Aanbesteding OVL; 
➢ Actualisatie Leidraad Circulariteit 
➢ Praktijkvoorbeeld functionele aanbesteding Warschau 

 
Het uitgebreide programma staat onderaan dit bericht. 

 
Locatie:   Maas & Hagoort 

Nijverheidsweg 2 
4421 SG Kapelle 
https://www.maashagoort.nl/ 

 

Partner LUG  
Dit Kenniscafé wordt mede mogelijk gemaakt door LUG Light Factory.  
LUG Light Factory is van oorsprong een écht familiebedrijf. Het is een van de grootste armaturenfabri-
kanten van Europa. Sinds twee jaar is Maas & Hagoort exclusief exportpartner van het merk LUG in de 
Benelux.  Beiden hebben jarenlange ervaring op het gebied van verlichting; opgeteld ruim 100 jaar. De 
fabrikant is met academische partners bij veel internationale studies betrokken, ook als het gaat over 
reparatie en hergebruik van armaturen. Een praktijkvoorbeeld van formaat dat zal worden uitgelicht is de 
op twee na grootste (functionele) aanbesteding van Europa; een vanaf scratch ontworpen modulair ar-
matuur en de levering van 40.000 armaturen voor gemeente Warschau. 
 
Doelgroep van het Kenniscafé 
OVL medewerkers van overheden, ontwerpers, opdrachtgevers, inkopers, beleidsmedewerkers, IV-ers, 
adviseur en installateur, fabrikant en leverancier. 
 
Zoals je gewend bent van IGOV – Kenniscafés een inhoudelijk programma gericht op de praktijk 
en actuele ontwikkelingen; jouw inbreng wordt serieus meegenomen. 
 
Deelnemen  
Deze bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor OVLNL/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 
 

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


 
 

 
 

 

 
Programma Kenniscafé 
 
13.00 uur  – 13.30 uur EU verbod op productie fluorescentie lamp  

Ruben van Bochove, Adviseur (Van Bochove Openbare Verlichting) 
 

Tafelgasten: Roland van Joolen, Manager Advies & Engineering (van Gelder Verkeerstechniek B.V.)  
 Johan Jonker, Beheerder OVL (Gemeente Dordrecht)  
 Ad Dorst, Algemeen directeur (Maas & Hagoort)   
 
 
13.30 uur – 14.00 uur  Beoordelingsrichtlijn reparatie en hergebruik armaturen  

Daaf de Kok, Adviseur (Licht & Donker Advies B.V.) 
 
Tafelgasten: Mariusz Esjmont, Technisch directeur (LUG Light Factory)   
 Krzysztof Konieczny, Sales directeur Benelux (LUG Licht Factory)  
 Hans Meeuwissen, Key account manager (De Nood)  
 Beatrijs Oerlemans, Adviseur (Licht & Donker Advies B.V.) 
 
14.00 uur – 14.30 uur Pauze 
 
14.30 uur – 15.00 uur  Knelpunten (en oplossingen) bij Inkoop en Aanbesteding OVL  

Frank Boertje, Regio Manager (van Gelder B.V.) 
 
Tafelgasten:  Mieke Slingerland, Adviseur (Modernista)   
 Jean Marc Pisters, Adviseur (Buro-33)   

 Roland van Joolen, Manager Advies & Engineering (van Gelder Verkeerstechniek B.V.) 
Mariusz Esjmont Technisch directeur (LUG)   
Krzysztof Konieczny, Sales directeur Benelux (LUG) 

 
15.00 – 15.30 uur Presentatie Actualisatie Leidraad Circulariteit  
  Petra Hulst, Manager lighting design (Signify) 
 

 Petra presenteert de outcome van de werkgroep Circulariteit die in de ochtend op locatie 
een vergadering heeft.  

 
15.30 – 16.00 uur Presentatie Praktijkvoorbeeld functionele aanbesteding Warschau  
  Mariusz Esjmont, Technisch directeur (LUG) in het Engels en  
 Rutger, Accountmanager openbare verlichting (Maas & Hagoort) vertaalt. 
 
 
Na een presentatie van de spreker volgt een gesprekstafel met deskundigen over het onderwerp, ook het aanwe-
zig publiek kan zich mengen in het gesprek. 
Uw gespreksleider – Robbert Dijkema (Voorzitter Netwerk Kennis – OVLNL, Montad) 
 


