
WERKGROEP ‘OVL CIRCULAIR’                      

 

Het is één van de grootste uitdagingen van onze 

eeuw: anders omgaan met grondstoffen.  

Om CO2 uitstoot en aantasting van het milieu te 

verminderen. Maar ook omdat primaire 

grondstoffen eenvoudigweg op dreigen te raken.  
 

De ambities van de rijksoverheid zijn dan ook 

groot: in 2050 dient Nederland circulair te zijn! 

 

DOELSTELLING 
 

Het werkveld OVL meer 

circulair maken.  

Door kennis te verzamelen 

en te delen. En door 

instrumenten ontwikkelen. 

Daar staat de werkgroep 

voor. 
  

 

LEDEN 
 

Overheden, bedrijven en 

onderwijsinstellingen. 

Iedereen die zich actief wil 

inzetten voor meer 

circulariteit bij OVL kan zich 

aanmelden.  

 
  

 

    ACTIES  
 

Artikelen schrijven, 

ketenpartijen bij elkaar 

brengen, informatie 

verzamelen, onderzoek 

stimuleren, circulariteit 

agenderen en stimuleren. 

 

 

 

 

    ONTSTAAN  
 

De werkgroep ‘OVL 

Circulair’ is in 2017 in het 

leven geroepen. Zij maakt 

onderdeel uit van OVLNL, 

Netwerk Maatschappij. 

Daaf de Kok is de 

voorzitter.  

 

 

https://www.nsvv.nl/ruimte-en-lichtcongres-openbare-verlichting-2017/
https://www.groeneallianties-deliemers.nl/nieuws/circulariteit-olifantengras-plastic-afval-en-bodemas/


TIEN TIPS VAN DE WERKGROEP 
- - - - - Inkoop openbare verlichting - - - - - 

1. Vraag om een duidelijk onderdelenoverzicht:  

- uit welke componenten bestaan de producten 

- van welke materialen zijn ze gemaakt 

- zijn de componenten makkelijk te vervangen 

- waar vindt de productie en reparatie plaats 

2. Onderzoek of er producten beschikbaar zijn met een Cradle to Cradle-

certificaat. 

3. Vraag om een Life Cycle Assessment (LCA) van de producten. 

4. Vraag na hoe het zit met productverantwoordelijkheid tot en met 

einde levensduur (transparant retoursysteem). 

5. Vraag om een Plan van Aanpak wat betreft de materialencyclus van de 

afvalstromen. En check of dit correct wordt uitgevoerd. 

 

- - - - - Proces - - - - - 

6. Denk goed na over het ontwerp:  

- is verlichting nodig op deze plek, zijn er alternatieven 

- indien licht nodig is, kun je de mast dan meerdere functies geven 

- ontwerp toekomstbestendig, bouw flexibiliteit in 

7. Overleg met collega’s, ook van andere vakgebieden. Bepaal samen wat 

je wilt bereiken op het gebied van circulariteit.  

8. Ga in gesprek met andere partijen uit de keten. Verken de markt. 

Maak de verbinding. Leer van elkaar en daag elkaar uit.  

9. Begin met een klein (onderdeel van een) project.  

10. Denk ook aan de werkprocessen gekoppeld aan OVL (vervoer, 

gereedschap, schoonmaakmiddelen, ed.) Ook hier is winst te behalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? Mail naar circulariteit@ovlnl.nl of bel 06 54676734 (Daaf de Kok, voorzitter netwerk maatschappij OVLNL)  

 

LEDEN –  DEC 2018  
 

 

De Leidraad Circulariteit 

Openbare Verlichting  

is nog steeds gratis 

verkrijgbaar! 

 

Ga naar de website  

van OVLNL 

en klik op het icoontje  

‘OVLNL publicaties’ 

Gemeente Rotterdam 

Gemeente Venlo 

Gemeente Uden 

Gemeente Amsterdam 

Hogeschool Zeeland 

Dekra 

LightRec 

Spectrum Advies 

Nobralux 

Tauw 

Hydro  

Innolumis 

Schréder 

CityTec 

Heijmans Infra 

Licht en Donker Advies 

 

 

mailto:circulariteit@ovlnl.nl

