
 

 

 
 

 
 
 

 

 

vooraankondiging en uitnodiging 
 

De NSVV en OVLNL organiseren samen  
het OVL Symposium “Ontwerpen van Licht”  

met als onderwerp  
Tunnels en Onderdoorgangen 

+ 
excursie Lichtkunstfestival GLOW 

 
middag+avond dinsdag 12 november 2019  

 
  
Tijden:    13:30 uur inloop 
    14:00 uur aanvang Symposium 
    17:00 uur diner 
    19:30 uur excursie GLOW 
    21:00 uur einde programma 
 
Locatie:   Campus Technische Universiteit Eindhoven 

Gebouw LUNA, zaal Corona.  
De Lampendriessen 31  
5612 AZ, Eindhoven    

 
In de weken voor het Symposium wordt u via de mail en nieuwsbrieven geïnformeerd over het definitieve 
programma en de sprekers. U kunt zich echter nu al aanmelden. 
 

 
Thema Ontwerpen van Licht 
Tunnels, onderdoorgangen en parkeerplaatsen vragen om een specifiek lichtontwerp. Met de kennis en 
middelen van de huidige tijd hoeven dit geen sombere of alleen functionele ruimtes te zijn. Met een 
andere kijk op het ontwerp van de verlichting worden deze plekken plezieriger en veiliger. 
 
Programma 
Aan de orde komen diverse aspecten van het thema zoals: 

➢ De nieuwe NSVV aanbeveling voor het verlichten van parkeergarages en terreinen 
➢ Een andere kijk op tunnelverlichting 
➢ Beleid voor licht in onderdoorgangen 
➢ Functioneel en esthetisch ontworpen armaturen voor onderdoorgangen 
➢ Het OVLNL handboek (omgevingsgericht) ontwerpen van verlichting 
➢ GLOW excursie, met gidsen langs de mooiste lichtkunstwerken 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Doelgroepen 
OVL medewerkers van overheden, opdrachtgevers, inkopers, beleidsmedewerkers en adviseurs, 
lichtontwerpers, installateurs, fabrikanten, leverancier van verlichting. 
 

 
Wilt u ook partner worden? 
Wij bieden organisaties de mogelijkheid om tijdens het diner hun relaties persoonlijk uit te nodigen aan 
een eigen tafel. Dit kan al vanaf een tafel voor 4 personen. Er is een beperkt aantal tafels beschikbaar. 
Voor meer informatie mail naar info@nsvv.nl  of info@ovlnl.nl 
 
 
Deelnemen 
Het symposium  is gratis toegankelijk voor leden van de NSVV, IGOV overheden, IGOV Innovatie 
Platform marktpartijen en studenten. Voor andere deelnemers bedraagt de toegang € 350,00 excl. BTW 
per persoon. 
 
Aanmelden via 
https://www.ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren 
 
Voor vragen of opmerkingen mail naar: info@nsvv.nl  of info@ovlnl.nl 

 

 

 

De GLOW excursie wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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