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ACTUEEL

Winkels die energiezuinige verlichting verkopen, 

kunnen vanaf nu met een sticker bij de entree laten 

zien dat zij oude lampen aannemen voor recycling. 

Hierdoor wordt het voor de consumenten duidelij-

ker waar zij kapotte lampen kunnen inleveren. 

Stichting LightRec, in Nederland opdrachtgever 

voor de inzameling en recycling van energiezuinige 

verlichting, hoopt dat dit initiatief de inzameling 

onder consumenten zal stimuleren. Winkeliers die 

energiezuinige verlichting verkopen, zijn bij de wet 

verplicht om bij aankoop van een nieuwe lamp een 

oude lamp aan te nemen voor recycling. Helaas 

komen nog niet alle winkeliers deze wettelijke ver-

plichting na, zo bleek eerder dit jaar uit onderzoek 

van de Consumentenbond: 20% van de winkeliers 

neemt een oude lamp 

niet aan van een consument die bij hem een nieuwe wil 

kopen. De uitvoeringsorganisatie van LightRec, Wecycle, 

heeft daarom een vignet ontwikkeld dat op de deur kan 

worden geplakt. Veel winkelketens hebben de sticker 

inmiddels toegestuurd gekregen. LightRec en de 

Consumentenbond onderzoeken op dit moment opnieuw 

welke winkels oude spaarlampen aannemen voor recy-

cling. LightRec is van plan ditmaal ook de namen van de 

slecht presterende ketens bekend te maken. De stichting 

hoopt dat meer winkeliers hierdoor hun verantwoordelijk-

heid zullen nemen. Naar verwachting worden de resultaten 

in het voorjaar van 2015 bekendgemaakt.
www.lightrec.nl
www.wecycle.nl
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Vignet voor lampeninzameling detailhandel

De nieuwe voetgangersbrug 

naar de Mont-Saint-Michel is 

een feit na drie jaar werk. 

Dietmar Feichtinger Architects 

zocht volledig geïntegreerde 

verlichting die bestand is tegen 

extreme weersomstandighe-

den. Ook mocht de verlichting 

van de 760 m lange brug de 

historische plek niet overscha-

duwen. Om aan hun eisen te 

voldoen, 

heeft LEC ledverlichting op maat gemaakt 

die past bij de locatie. Met 296 dimbare 

led-lichtlijnen 5620-Brunei (IP68) van 1,45 

m is alleen het wandelgedeelte van de 

brug verlicht: voldoende licht om de brug 

bij over te steken, en de focus op de 

Mont-Saint-Michel blijft intact.
www.lec.fr

Deze decentrale, tweejaarlijkse beurs wordt weer gehouden in 

het Sauerland van 1 tot 6 maart 2015. In en rondom Arnsberg nodigen ondernemers uit de lichtmarkt klanten 

uit om ze over de nieuwste collecties en producten te informeren. In 2013 deden er 45 ondernemingen mee, 

en er is ook een avondprogramma voor de bezoekers. Naast Light+Buidling is dit de meest belangrijke beurs 

voor verlichting in Duitsland.
www.lichtwoche-sauerland.de

Lichtwoche Sauerland

Lichtbrug naar Mont-Saint-Michel
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