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NS, ANWB en de toekomst van mobiliteit: 11
slimme oplossingen
We stonden in 2015 langer in de le en moesten het vaker stellen zonder zitplaats in de trein. De
aantrekkende economie zorgt voor toenemende mobiliteit. Er staan bijna 8 miljoen auto’s
geregistreerd in Nederland en meer dan 1,2 miljoen mensen reizen elke dag via het spoor. 

De mobiliteitssector staat in al deze drukte verre van stil. Van zelfrijdende (elektrische) voertuigen,
deelauto’s en reisplanners op basis van big data, tot slimme betaaloplossingen voor een soepele
reis en drones die pakketjes bezorgen.

Innovatie is niet onderweg, maar gearriveerd. En dat geldt niet alleen voor Amerika, met bedrijven
zoals Google of Tesla. Ook Nederlandse ondernemers staan te trappelen om forensen en
vervoerders het leven makkelijker te maken. 

‘Sneak preview’
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NS, ANWB, en incubators YES!Delft en UtrechtInc sloegen daarom recent de handen ineen om de
frontlinies van vooruitgang in de sector te verkennen. Samen met innovatieve startups moet
mobiliteit slimmer worden gemaakt. Het Smart Mobility Pitch Event gaf donderdag een
veelbelovende ‘sneak preview’ van de nabije toekomst.

“We zijn de eerste incubators in Nederland die gezamenlijk optrekken en onze expertise inzetten
voor innovatieve oplossingen op het gebied van mobiliteit’’, aldus directeuren Pieter Guldenmond
van YES!Delft en Jorg Kop van UtrechtInc. Goede samenwerking tussen startups en corporaties is
voor de incubators een belangrijk speerpunt, omdat innovatie daarmee sneller naar een hoger
plan kan worden getild.

“Kom maar op”, zei NS-topman Roger van Boxtel tegen de startups op het evenement. “Wij zijn
klaar voor innovatie en startende ondernemers hebben de kracht om reizen aangenamer te
maken.” Het speciaal opgerichte NS Innovatiefonds moet daarbij de nodige nanciële stimulans
bieden.

Van Boxtel en ANWB-voorman Frits van Bruggen selecteerden met startupexperts van YES!Delft en
UtrechtInc de elf beste startups uit maar liefst 140 aanmeldingen. “De toekomst van mobiliteit
vraagt om slimme oplossingen”, aldus Van Bruggen.

Nooit meer vergeten uit te checken

En slimme oplossingen zijn er! De uitdagingen in de mobiliteitssector zijn groot, maar nieuwe
technologie biedt dito kansen. Wat dacht je van software die ervoor zorgt dat je niet meer vergeet
uit te checken?

De jury van het Smart Mobility Pitch Event verkoos het bedrijf Predict.io unaniem als winnaar, met
een oplossing die een van de grootste ergernissen van reizigers oplost. “We noti ceren mensen
automatisch per telefoon om ervoor te zorgen dat ze uitchecken”, zegt Predict.io-oprichter Silvan
Raht. Hij krijgt de kans om één op één in gesprek te gaan met de topmannen van NS en ANWB.
Predict.io voorspelt het reisgedrag van forensen via de smartphone. Wanneer begint en eindigt een
treinreis? En wanneer komt die parkeerplek vrij? De slimme software van het bedrijf moet reizigers
en vervoerders realtime assisteren met een zo e ciënt mogelijke reis.  

Maar er is meer slimme mobiliteit. Dit zijn de tien ‘runner-up nalisten’, met GoOV en Bycicle
Localisation met speciale vermelding als de nummers twee en drie.

Zelfstandig reizen voor iedereen

Een grote groep mensen in Nederland heeft moeite met zelfstandig reizen, bijvoorbeeld vanwege
lichamelijke beperkingen. Deze mensen zijn afhankelijk van beperkter ‘vervoer op maat’. GoOV wil
deze mensen weer zelfstandig maken met een slimme en veilige oplossing: een stap voor stap
reisplan via de app, een portaal voor mantelzorgers om de reis te plannen en een hulplijn.

Nooit meer je ets kwijt
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In Amsterdam alleen leveren ‘verloren etsen’ al een jaarlijkse kostenpost op van meer dan 10
miljoen euro. IoT-startup Bicylcle Localisation wil alle 20 miljoen etsen in Nederland koppelen aan
het internet met soft- en hardware technieken. Slimme etsen vertellen hun eigenaren bijvoorbeeld
waar ze zich bevinden en geven een seintje als ze weken stilstaan op dezelfde plek.

Een zelfsturend vliegtuig op bestelling

Je eigen zelfsturende vliegtuig een droom? Niet als het aan Avy ligt. Samen met het European Space
Agency werkt het bedrijf aan s ’werelds eerste elektrische drone voor personenvervoer. Het
tweepersoonstoestel moet autonoom vliegen en kan op bestelling (via de app) vliegen van en naar
een Avy-halte naar keuze. 

200 km op je elektrische OV- ets

eBike Network werkt aan een netwerk van elektrische deel etsen. Waar een gewone OV- ets het
laatste stukje van je reis verzorgt, moet de eBike juist in die eerste kilometers voorzien: maximaal
200 km op één batterij. Via de app reserveer je een ets. Betaling geschied digitaal. 

Werk aan het spoor: problemen oplossen voor ze er zijn

Semiotic Labs vertelt wanneer en waarom apparatuur en infrastructuur kapot gaan. Met een
unieke realtime sensor techniek voorspelt het bedrijf problemen in bijvoorbeeld de as of
aandrijvingsmechanismen van een trein of zwakke plekken in het spoor. Daarmee kan er nog voor
er daadwerkelijk problemen ontstaan al onderhoud worden uitgevoerd.

Tesla op twee wielen

Met de elektrische AppScooter ontwikkelt Bolt Mobility een duurzaam alternatief  voor de reguliere
' jnstofkanonnen'. De oprichters van het bedrijf noemen hun voertuig ook wel een kruising tussen
een Tesla en iPhone: met touchscreen, internet en een abonnementmodel.

Slim communiceren met reizigers

Het SaaS-platform van inBeacon maakt de directe omgeving van de reiziger slim door de
communiceren via beacons – bakens die communiceren met je smartphone. Het bedrijf vertelt je
zo bijvoorbeeld of je op het verkeerde spoor staat, waar een parkeerplek is of welke problemen er
op de route zijn.

Alle reisdata op één plek

Vervoersbedrijven moeten reizigers van veel informatie voorzien. Monotch wil hen het leven
makkelijker maken met een cloud-platform dat alle (internationale) data over mobiliteit op één plek
bundelt. Dat maakt het voor softwareontwikkelaars ook makkelijker om die informatie in een
complete app te gieten.

‘Street View’ op het spoor



Inzicht in de publieke ruimte. Een gewild goed voor veel instellingen. Geckomatics helpt met dat
inzicht met een mobiele ‘mobile mapping’-oplossing waarmee organisaties zelf de voor hun
relevante omgeving in beeld kunnen brengen. Een eigen ‘street view’-optie op het spoor kan de NS
bijvoorbeeld helpen bij onderhoud.  

Een deel ets die nooit kapot gaat

Van Software-as-a-Service naar Bike As A Service. In de nieuwe deeleconomie is huren het nieuwe
bezitten. vanaf 8 euro per maand garandeert SwapFiets een ets die altijd werkt. Als er iets kapot
gaat ruilt het bedrijf de ets op locatie om.
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Business incubator UtrechtInc accelerates the growth of early stage (IT) startups
during their rst years of existence. We have created an ecosystem for startups to
build innovative products, develop teams, attract funding and grow a successful
business. Since 2009 we have supported and guided over 100 startups in Utrecht.
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