
 

 

 

 
 

 
 

Uitnodiging 
 

 

Het IGOV nodigt u van harte uit voor het kenniscafé met als thema: 
 

‘Armaturen’ 
 

Dinsdag 25 juni 2013 
 

van Koffie (10 uur) tot Borrel (17 uur) 
   
 
Locatie is het Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken te Maarn (Trompplein 5, 3951 CR) 

 Op loopafstand van NS station Maarn 
 Gratis parkeren in woonwijken (houd rekening met blauwe zônes) 

 
Wat biedt dit IGOV-kenniscafé: 

 Alles over armaturen 
 Inhoudelijke presentaties 
 Technische kennisoverdracht 
 Actuele ontwikkelingen 
 Innovaties van nu en de toekomst 
 Bedrijvenmarkt toont nieuwste producten en diensten 
 Netwerk van gemeenten, provincies, armatuurfabrikanten, advies/ingenieursbureaus 

 
Het programma vindt u hier bijgevoegd. 
 
Bent u leverancier van armaturen of biedt u gerelateerde diensten of producten? U kunt  

 zich aanmelden als reguliere deelnemer, of, 
 uw bedrijf presenteren op de bedrijvenmarkt en tijdens de Elevator Pitch van 2 minuten 

 
Kosten: 

 Overheden die IGOV-lid zijn:      gratis deelname 
 Andere overheden, non-profit & leden IGOV-innovatieplatform € 150,- pp excl. BTW 
 Commerciële partijen       € 250,- pp excl. BTW 
 Bedrijvenmarkt:      neem contact op: kenniscafe@igov.nl 

 
Voor aanmeldingen en info: 

 kenniscafe@igov.nl. 

mailto:kenniscafe@igov.nl


 

 

 
 
 

PROGRAMMA  
 

 

10 uur   Inloop met koffie en bedrijvenmarkt 

 

10.55               Opening door dagvoorzitter (Daaf de Kok) 

 

11.00    Armatuur van toen tot nu 

De herhalende vernieuwing van het verlichtingsarmatuur?! 

   Nico de Kruijter, De Kruijter Openbare Verlichting 

    

11.20   Pitches marktkraamhouders 1 

 

11.40   Levensloop van een armatuur 

Branduren, lichtterugval, behoudfactor, koeling, onderhoud, storingsherstel 

   Toine Adams, Spectrum Advies & Design 

 

12.00   Pitches marktkraamhouders 2 

 

12.25   Lunchpauze (op bedrijvenmarkt) 

 

13.25    Kwaliteit & Kosten - Verlichting Openbare Ruimte  

“Taskforce Openbare Verlichting” - Verantwoorde financiering met behoud 

van de verlichtingskwaliteit 

   Martin Springer, gemeente Arnhem 

 

13.55    Wat is de levensduur van uw armatuur?  

Onderzoeks- en meetresultaten van armaturen (in exploitatie) 

 Rob van Heur, Laborelec 

 

14.15   Koffiepauze (op bedrijvenmarkt) 

 

14.40   De optische weg van het licht van een armatuur 
Een armatuur straalt zijn licht uit naar het openbaar gebied en omgeving. 

Wat zijn de praktische optische verschijnselen en hoe kunnen wij hierbij 

ongewenste neveneffecten zoveel mogelijk vermijden? 

   Dirk Hetebrij, Light Surface Control 

     

15.00   De toekomst begint nu!  

Innovaties anno 2013. Licht in een nieuw jasje. Ontwikkel zelf je armatuur.  

   Lorna Goulden, Creative Innovation Works 

 

15.30   Discussie o.l.v. de dagvoorzitter 

 

16.00 uur   Borrel (op bedrijvenmarkt) 


