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Ondergetekenden, tezamen vormende het Comité van Aanbeveling inzake de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het
Gouden RAI Wiel’, hebben besloten de prijs voor 2016 uit te reiken aan

Strategic Area Smart Mobility
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Het Hoofdbestuur van RAI Vereniging heeft in 2003 besloten tot het instellen van de RAI Mobiliteitsprijs
om personen of instellingen, die zich op nationaal of internationaal niveau onderscheiden op het gebied
van verkeer en vervoer of van vervoermiddelen in brede zin, te eren en te stimuleren.
Het Comité van Aanbeveling is van mening dat de keuze die de Technische Universiteit Eindhoven heeft
gemaakt om kennis uit meerdere faculteiten bijeen te brengen rond zorgvuldig gekozen thema’s, een
unieke meerwaarde heeft. Door de Strategic Area Smart Mobility vervolgens een duidelijke eigen plek te
geven met een energiek en gedreven team. De resultaten van deze aanpak worden duidelijk: met tien
succesvolle startups in de achterliggende jaren, zes spraakmakende studententeams en 200 onderzoekers,
levert de Strategic Area Smart Mobility een belangrijke bijdrage aan het schoner, veiliger en betrouwbaarder
maken van onze mobiliteit.
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Wetenschappelijke kennis combineren, nieuwe kennis ontwikkelen en verbinden met het bedrijfsleven,
is een aanpak die jonge, talentvolle mensen de kans biedt om succesvol te zijn en om oplossingen te
vinden voor problemen in onze maatschappij. Precies dit is de insteek van de Strategic Area Smart
Mobility van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Van oudsher heeft de TU/e expertise in huis
op het gebied van onder meer voertuigtechnologie, logistiek, planningsystemen en ICT/embedded
systems. Expertise die nodig is om een rol van betekenis te spelen in de noodzakelijke transitie naar
slimmere en duurzame mobiliteit. Het is daarom dat Smart Mobility is aangewezen als één van de drie
strategic areas van de universiteit. Met onderwijs en onderzoek draagt de TU/e bij aan innovatieve
technologieën voor duurzame mobiliteit. Meer dan 200 onderzoekers werken aan intelligente en
productieve mobiliteit en transport én aan veilige, schone en efficiënte voertuigen. De TU/e werkt aan
een wereld waarin de mobiliteitsproblemen zijn opgelost.
Het Comité van Aanbeveling vindt het van groot belang dat we in Nederland ruimte blijven geven aan dit
soort initiatieven die bewijsbaar resultaten opleveren. Zowel in het ontstaan van nieuwe kennis, maar
ook in nieuwe ondernemingen. De reputatie van de Strategic Area Smart Mobility is al lang niet meer
een puur nationale aangelegenheid, het buitenland kijkt met belangstelling naar de manier waarop wordt
gewerkt en natuurlijk ook naar de uitkomsten. Een zeer succesvolle zonnecelfamilie-auto, drones die
binnenshuis zorgtaken op zich kunnen nemen en een zeer bijzonder en betaalbaar autodeelconcept. Bij al
deze spin-offs spelen sensoren, snelle dataverwerking en interactie met de omgeving een belangrijke rol.
Het doel dat de Strategic Area Smart Mobility nastreeft is een aanlokkelijk perspectief: auto’s slimmer,
schoner en veiliger maken. Auto’s die precies weten welke route de minste files oplevert. Auto’s die zelf remmen,
gas geven en sturen en dat, dankzij slimme sensoren, nog beter doen dan de mens. Daarmee verhoogt de
veiligheid. We zien een zonnige toekomst weggelegd voor elektrische voertuigen waar we veel onderzoek naar
doen. Daarnaast werken we ook aan motoren die duurzame brandstoffen gebruiken en waarvan de uitlaatgassen
schoner zijn dan de omgevingslucht. Minder dan ’zero emission’ is een mooi streven. Een productief en efficiënt
verkeersnetwerk vraagt om slim plannen en communiceren; om logistieke vervoersstromen die slim georganiseerd
zijn waardoor er bijvoorbeeld geen ‘lege’ vrachtwagens de weg op gaan; om modellen die ons inzicht geven in de
toekomstige mobiliteitswensen van mensen waar we vervolgens op in kunnen spelen, en om Intelligent Transport
Systems. Voertuigen die met elkaar, hun bestuurder en de omgeving communiceren en zich zo veilig en zonder
oponthoud een weg door het verkeer banen. Informatietechnologie zorgt ervoor dat straks matrixborden en
andere infodiensten langs de weg, overbodig zijn.
Het Comité van Aanbeveling van de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het Gouden RAI Wiel’ herkent en waardeert de
manier waarop de Strategic Area Smart Mobility aan de slag is gegaan om invulling te geven aan dit
aanlokkelijke perspectief en zij wil met deze prijs een stimulans geven om op de ingeslagen weg verder
te gaan.

