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Kenniscafé  Smart Cities – Smart Lighting 
 

12 mei 2016 samen bouwen 
26 mei 2016  Kenniscafé 

 

Wie denkt er mee? Wie doet er mee? 
 
OVLNL organiseert met het IGOV Innovatie Platform een kenniscafé SmartCities/Smart 

Lighting op 26 mei 2016. We willen de invulling van dit kenniscafé samen met onze 

markt en overheidspartijen doen. In plaats dat wij bedenken wat interessant is voor u 

willen we nu eens samen met u de onderwerpen en invulling bepalen.  Wij hebben 

hiervoor een bijeenkomst op 12 mei 2016 in de ochtend gepland. 

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Voor aanmelden en 

informatie kenniscafe@igov.nl 

 
Opstart OVLNL thema groep Smart Cities en Smart Lighting 
OVLNL heeft vanuit verschillende gelederen de roep gehoord om apart aandacht aan het 
onderwerp Smart Cities te geven. Hier geven wij dan uiteraard graag gehoor aan. De thema 
groep kan dan ondergebracht worden in een van de netwerken van OVLNL.  
We willen bij deze open oproep professionals uit alle gelederen benaderen zodat we weten 
dat van alle facetten van de smart lighting deskundigheid aanwezig is.  Een dergelijke 
hoogwaardige, breed samengestelde groep is bij uitstek een middel om op een actueel 
thema de verbinding met allerlei andere sectoren/specialisten te leggen. Specialisten op het 
gebied van:  
o   Techniek (grids, netwerken, dataverkeer, licht, etc) 
o   Juridisch/eigendom (van data, wat als mast wordt aangereden, etc)  
o   (Weg)gebruikers (wensen, behoeften, invloed) 
o   Business modellen (verdienen aan data, licht als bijproduct, welke partijen gaan de smart 
city markt op) 
o   Data (verzamelen, ontsluiten, interpreteren, eigendom ed) 
o   Beheer 
o Stedenbouwers en landschapsarchitecten. 
o Lichtontwerpers en lichtarchitecten 
o   Wie doet wat (rol beheerder, technici, integraal werken etc) 
o Adviseurs 
o Netwerkbedrijven 
o ………… 
 
Een onderwerp waar iedereen gelijk wat van vindt, wat bij denkt, naar uit kijkt, 
toekomstmuziek vindt of misschien wel een hype. Het onderwerp kan op verschillende 
manieren worden benaderd. En verschilt ook sterk per gemeente. Iemand van marketing zal 
immers geheel andere gedachten hebben dan iemand van ICT. Laat staan hoe er vanuit 
Openbare Verlichting naar wordt gekeken. De één vanuit een technische, de ander vanuit 
een stedenbouwkundige en weer een ander vanuit de kant van beheer, kosten en 
onderhoud. En ook marktpartijen van binnen en buiten de openbare verlichting branche zien  
kansen. Het rapport “Visie OVL 2030” schetst ook een toekomstbeeld. En zo kan iedereen 
nog wel een zienswijze bedenken. 
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OVLNL Themagroep  Smart Cities: doet u mee? 
Voor de stichting OVLNL is het een dermate belangrijk thema dat we het hoog op de 
prioriteitenlijst hebben gezet. Vanuit het OVLNL netwerk Maatschappij willen we samen met 
alle stakeholders in gesprek om kennis te delen, visies te bespreken, praktische 
consequenties te inventariseren en grip te krijgen op dit onderwerp. Vanuit de buitenruimte 
in het algemeen en uiteraard de openbare verlichting in het bijzonder.  
  
Op de Vakbeurs Ruimte & Licht praten we op het OVLNL Plein of tijdens en na de sessie 
over Smart Lighting graag met u verder over dit thema en wellicht over uw rol het 
projectteam. U kunt zich ook per mail aanmelden voor meer informatie en/of uw 
belangstelling kenbaar maken voor de eerste brainstorm en interactieve workshop op 12 mei 
waarin we komen tot samenstelling en doelstelling van het projectteam en het programma 
voor het kenniscafé van 26 mei 2016.  
 

De presentatie van het projectteam en de doelstelling wordt een van de onderdelen van het kenniscafé 

26 mei 2016. 

  
  

 


