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Licht en
Duurzaamheid
De ontwikkeling van ‘smart cities’ en ‘energy grids’ zorgt voor een versnelde groene revolutie in de openbare ruimte, in combinatie met hernieuwbare en groenere
energiebronnen. Met geavanceerde planningssystemen en data-analyses willen
bedrijven als IBM en Siemens onze steden energiezuiniger maken door logistieke
processen en de energiehuishouding beter te managen. Dat alles onder de noemer

T

van ‘smarter planet en sustainable cities’.
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Eind 2014 heeft Atelier LEK samen met Out of Office in opdracht van het IGOV het Rapport OVL2030 geschreven over de toekomst
van openbare ruimte en verlichting in 2030. In een reeks van vier artikelen zoomen we in op vier ontwikkelingen in het vakgebied
van openbare verlichting, welke ook in het rapport aan bod komen:
Licht en Technologie: democratisering van design (verschenen in RL1, p. 32-33)
Licht en Duurzaamheid: energiebesparing versus circulair (RL2)
Licht en Smart City: ‘smart citizen’ in een ‘consious city’ (RL3)
Licht en de openbare ruimte: sociale veiligheid versus sociale duurzaamheid (RL4)
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Lees het volledige
artike op www.platformruimteenlicht.nl
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