Finalebijeenkomst Innovatiechallenge Slimme en Gezonde Stad
Zes finalisten presenteerden op donderdag 26 november hun idee op de Innovatiechallenge
Slimme en Gezonde Stad. De kritische jury voelde de initiatiefnemers stevig aan de tand over
de haalbaarheid, begroting en bijdrage aan een gezonde stad. CargoBikeXL was de uiteindelijke
winnaar en ging naar huis met een bijdrage van 15.000 euro om het idee verder uit te werken.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zoekt met de Innovatiechallenge Slimme en Gezonde Stad
naar nieuwe innovatieve manieren voor het schoner en stiller verplaatsen van mensen en goederen in
steden. Uit maar liefst 49 inzendingen
zijn zes finalisten geselecteerd die op
donderdag

26

november

op

de

finalebijeenkomst hun slimme idee aan
de deskundige jury presenteerden. Deze
ideeën waren zeer divers: van slimme
applicaties om burgers te verleiden om
voor schoon vervoer te kiezen (towards
a liveable low-carbon smart city) tot
deelbakfietsen
goederen

om

vervoer

(CargoBikeXL)

in

van
steden

schoner te maken. Het verplaatsen van
personen kon volgens de bedenkers van de CityCoaster ook veel efficiënter, sneller en schoner via een
op een achtbaan geïnspireerd openbaar vervoerssysteem. Als je de scherpe bochten en de loopings
van een achtbaan wegdenkt, dan zijn de kenmerken die overblijven erg interessant (lichte voertuigen
en het lage energiegebruik).
Juryleden
De vijfkoppige jury (vlnr: Diena Halbertsma van het Longfonds, Harry Geerlings van de Erasmus
Universiteit, Han Dijk van Posad Spatial Strategies, juryvoorzitter Chris Kuijpers van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu en Ties Mouwen, VN Jongeren vertegenwoordiger Duurzame ontwikkeling)
voelde de deelnemers stevig aan
de tand. Hun focus lag hierbij
vooral op de uitvoerbaarheid “Zit
mijn

oma

vervoer

bij
dan

slagroomtaarten?”,

gecombineerd
tussen

de

impact

“hoe

krijg je mensen zo ver dat ze de
applicatie

downloaden

gebruiken?“

en

en

financiering

“worden deelbakfietsen voldoende
gebruikt

om

een

sluitend

businessmodel te krijgen?”.

CargoBikeXL wint Innovatiechallenge
CargoBikeXL, was volgens de jury de besliste winnaar. Een CargoBikeXL is een hybride voertuig
waarmee met een combinatie van humanpower en elektrische ondersteuning tot 5 kuub en 500 kilo
aan goederen vervoerd kan worden. Een ideale manier om goederenvervoer in de stad schoner te
maken

en

luchtkwaliteit

daardoor
in

steden

de
te

verbeteren. De jury vond het idee
innovatief, goed doordacht en
praktisch uitvoerbaar. Christian
Suurmeijer

van

CargoBikeXL

kreeg uit de handen van Chris
Kuijpers een cheque ter waarde
van

15.000

euro. Daarnaast

verbond jurylid Diena Halbertsma
zich als ambassadeur aan het
project.
Op de tweede plek eindigde
“Gecombineerd stads- en wijkvervoer regio Rotterdam”, een pilot bij een zorginstelling in Rotterdam
om te onderzoeken hoe vervoersstromen in de regio zo efficiënt mogelijk georganiseerd kunnen
worden. Zij ontvingen een bedrag van 10.000 euro om hun idee verder uit te werken. Daarnaast
verbond jurylid Harry Geerlings, zich als ambassadeur aan het project. Op de derde plaats eindigde
“Frisse

Scholen

Routes”

van

Blossity. Zij gaan fijnstofmetingen
doen rondom scholen in Den
Haag met als doel om samen met
ouders en kinderen te zoeken
naar de meest ‘frisse’ fijnstofvrije
route naar school. Ook zij kregen
een bedrag van 10.000 euro én
de Directeur-Generaal er bij. Hij
gaat samen met hen en de
wethouder van de gemeente Den
Haag in gesprek om te kijken hoe
dit project te realiseren is.

Bijzondere vermeldingen
Ook onder de afgevallen inzendingen zaten nog veel goede, leuke en innovatieve ideeën. Een aantal
van deze ideeën sloot niet aan bij de inhoudelijke scope van de Innovatiechallenge (het verplaatsen
van personen of goederen in de stad) of haalde net niet de top 6. De selectiecommissie vond deze
inzendingen zo goed dat ze een bijzondere vermelding kregen met daarbij een interview in de
volgende

nieuwsbrief.

Meer

informatie

over

de

bijzondere

vermeldingen

vindt

u

hier.

Ook alle overige ‘afgevallen’ inzendingen krijgen de mogelijkheid om hun idee onder de aandacht te
brengen bij het Netwerk via de website www.slimmeengezondestad.nl. Denkt u deze ideeën een
stukje verder te kunnen helpen? Neem dan contact met de desbetreffende inzender op.
Meer informatie
Meer informatie over de winnaars, een beeld- en
videoverslag van de Finalebijeenkomst van de
Innovatiechallenge Slimme en Gezonde Stad
vindt u op: www.slimmeengezondestad.nl

