Licht en
Technologie:
democratisering
van design

Iedere 2 jaar is de grootste lichtbeurs van Europa in Frankfurt: Light &
Building. Iedere zichzelf respecterende lichtprofessionals gaat er op zijn
minst 2 dagen naartoe om een quick scan van de laatste ontwikkelingen
op te vangen in een selectie van de 11 hallen die de Messe in de Europese
bankstad rijk is.
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Vier ontwikkelingen in het vakgebied
Iris Dijkstra beschrijft in Ruimte en Licht in vier artikelen ontwikkelingen in het vakgebied van openbare ruimte. In deze editie
is dat het onderwerp ‘Licht en Technologie: democratisering van design.’ In de komende edities leest u over:
1. Licht en Duurzaamheid: energiebesparing versus circulair
2. Licht en Smart City: ‘smart citizen’ in een ‘consious city’
3. Licht en de openbare ruimte: sociale veiligheid versus sociale duurzaamheid
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de laatste ontwikkelingen op het gebied van
verlichting.

