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We zijn op een punt gekomen dat we 
ons allemaal bewust zijn van de 
verschillende maatschappelijke uit-

dagingen, dat we echt beseffen dat er een pro-
bleem is wat betreft de manier waarop de 
planeet georganiseerd is en dat er de stedelijke 
bevolking nog meer zal aangroeien” aldus 
Nathalie Crutzen, professor aan de HEC 
Management School en directrice van het Smart 
City Institute. Dit nieuwe universitaire insti-
tuut, dat de steun geniet van zowel de Stad  
Luik als privépartners Accenture en Belfius, wil 
onderzoek, opleiding, innovatie en onder-
nemerschap op het vlak van ‘Slimme Steden’ of 
‘Smart Cities’ stimuleren. De snelle bevolkings-
groei in de steden brengt heel wat uitdagingen 
met zich mee op gebieden als mobiliteit, 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, 
cultuur en veiligheid, en dan is er natuurlijk 
nog het beheer van levensnoodzakelijke 
voorzieningen als water, afval en energie. Het 
‘Smart City’-concept wordt steeds vaker naar 
voren gebracht als oplossing voor deze 
uitdagingen. “Een Smart City is een stad die de 
economische welvaart, het welzijn van de 

De inwoners van de voorsteden 
van Kopenhagen kunnen gebruik 
maken van Cycle Super Highways, 
rechtstreekse fietsroutes met brede 
voorrangspaden, waarop met een hoge 
snelheid gefietst kan worden.
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Het Smart City Institute bundelt de krachten voor een beter stadsleven
Het concept van de zogenaamde ‘Slimme Steden’ raakt alsmaar meer verspreid als 
oplossing voor de problemen die gepaard gaan met de bevolkingsgroei in steden. In 
dat verband werd onlangs het Smart City Institute opgericht in de HEC Management 
School van de universiteit van Luik, met de steun van zowel publieke als privépartners. 
Een primeur in België.

burgers, een respectvol beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen kan garanderen, door 
gebruik te maken van nieuwe technologieën” 
verduidelijkt de directrice van het SCI.

Zes pijlers
Het ‘Smart City’-concept is gebaseerd op zes 
pijlers: Smart Environment met energie-, water- 
en afvalbeheer; Smart Governance waarbij 
nagedacht wordt over het beheer van de stad; 
Smart People met betrekking tot onderwijs en 
cultuur; Smart Living waarbij nieuwe leef- en 
consumptiewijzen aangenomen worden;    
Smart Economy met betrekking tot de 
bedrijven-clusters en de economische dyna-
miek, en ten slotte Smart Mobility. Wanneer je 
weet dat meer dan 50% van de wereldbevolking 
in stadscentra woont, is het niet verwonderlijk 
dat we tegenwoordig geconfronteerd worden 
met steeds meer terugkerende mobiliteits-
problemen. In de Europese Unie bedraagt dit 
percentage zelfs meer dan 66%. En verwacht 
wordt dat het tegen 2020 verder zal stijgen naar 
70%. Multimodale verplaatsingen stimuleren, 
de stad vlotter bereikbaar maken, milieuhinder 
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Het Smart City Institute bundelt de krachten voor een beter stadsleven
beperken en het welzijn van de burgers 
verbeteren met innoverende projecten zijn 
enkele kernpunten van de Smart Mobility-
aanpak voor een efficiënter vervoer. 

Het ‘Smart City’-concept, 
een na te streven ideaal 
“Een Smart City is een ideaal dat men moet 
nastreven, en dat gebeurt niet in een paar jaar. 
Het draait om een reflectie en dynamiek op 
lange termijn. En dat moet nu zeker stilaan in 
een stroomversnelling geraken. Alle stake-
holders van een grondgebied moeten rond de 
tafel gaan zitten om hun visie te bepalen en vast 
te leggen welke projecten ze gaan ondernemen” 
legt Nathalie Crutzen uit. Volgens de directrice 
van het SCI is er momenteel nog geen echte 
‘slimme stad’: “In de steden zijn de eerste 
stappen gezet in de richting van een Smart City, 
en de ene stad staat al wat verder dan de  
andere, maar er is voorlopig nog geen ‘echte’ 
Smart City. Je kan het een beetje vergelijken 
met een duurzaam bedrijf: strikt genomen, zijn 
er geen duurzame bedrijven, maar er zijn wel 
heel wat bedrijven die zich doelen stellen en 
stappen ondernemen op het vlak van duurzame 
ontwikkeling. Het is een continuüm” nuanceert 
de Luikse directrice. 
Het is natuurlijk begrijpelijk dat er geen 
absolute Smart City is. De vorm die een ‘slimme 

stad’ aanneemt, hangt af van de mentaliteit, 
troeven en zwakke punten van elke stad.        
“De lokale overheid moet zich omringen met 
een heel wat partijen, waaronder de burgers, de 
lokale bedrijven en multinationals die hun 
knowhow en best practices kunnen aanreiken, 
de overheidsinstellingen maar ook de acade-
mische wereld met zijn onderzoekers en 
studenten” aldus Nathalie Crutzen. “Al deze 
krachten moeten gebundeld worden opdat ze 
samen in een bepaalde richting zouden kunnen 
gaan in functie van de specifieke kenmerken 
van elke stad”. 

Smart City en management, een originele approach

Dat het Smart City Institute ondergebracht is in een 
managementschool, is wat het instituut onder meer zo 
bijzonder maakt. “We hebben wereldwijd een twintigtal 
centra in kaart gebracht, maar de meeste blijven erg 

technisch. Ze hebben een leger ingenieurs die bijvoorbeeld mobiliteitskwesties in steden bestuderen 
en dan technische voorstellen doen. Maar ze moeten ook uitgevoerd worden. Er zijn een heleboel 
hindernissen te analyseren en de fi nancieringsmechanismen moeten bekeken worden. Er moet 
zeker nagedacht worden over het economische en managementaspect, en niet alleen over het 
technologische aspect, hoewel dat ook noodzakelijk is” bevestigt Nathalie Crutzen. 
     www.SmartCityInstitute.be
In het CityLab - een ‘broedplek’ voor start-ups en projecten rond het thema van de ‘Slimme Steden’ 
en opgericht in het Smart City Institute - is het project Pick & Drive tot stand gekomen. Het project 
wordt gedragen door drie pas afgestudeerden van de HEC Management School en is gebaseerd 
op de ontwikkeling van een netwerk van elektrische voertuigen in Luik, waarvan iedereen gebruik 
kan maken. Pick & Drive richt zich ook tot de bedrijfswereld door zijn diensten aan te bieden aan 
bedrijven en grootwarenhuizen in Luik. Pick & Drive zorgt niet alleen voor de belettering maar ook 
voor het onderhoud van de voertuigen om zijn bedrijfsklanten zoveel mogelijk te ontlasten. Het 
project zal eind 2015 in de testfase zitten. 

     www.SmartCityInstitute.be
In het CityLab - een ‘broedplek’ voor start-ups en projecten rond het thema van de ‘Slimme Steden’ 
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Smart Mobility 
Bij de relatief geavanceerde steden denken we 
onder meer aan Kopenhagen en zijn ‘snelwegen’ 
voor fietsers. Op termijn zullen de inwoners 
van groot-Kopenhagen gebruik kunnen maken 
van een netwerk van 28 Cycle Super Highways, 
rechtstreekse fietsroutes met brede voorrangs-
paden waarop met een hoge snelheid gefietst 
kan worden. Via de Farumroute bijvoorbeeld 
kan je in 40 minuten naar het centrum van 
Kopenhagen fietsen. Tijdens de spitsuren duurt 
ditzelfde traject ongeveer even lang met de 
trein en veel langer met de wagen. Sinds 2012 
is het dagelijkse aantal gebruikers die deze 
route nemen om naar het werk te gaan met zo’n 
52% gestegen, ten koste van het autogebruik. 

Een andere Smart Mobility-maatregel zien we 
bij onze Franse buren. In Rennes zat de metro 
op de lijn tussen het stadscentrum van Rennes 
en de universiteitscampus van Villejean overvol 

tussen 7u40 en 8u doordat een hele stroom 
studenten om 8u15 op de campus moest zijn. 
Na overleg met de exploitant van de metro, 
Keolis, hebben de autoriteiten van de 
universiteit van Rennes besloten om de lessen 
van de 8.300 studenten te laten beginnen om 
8u30. Door de lessen gewoon een kwartier 
later te laten beginnen, daalde het metrogebruik 
met 5% tijdens de ochtendspits, het equivalent 
van drie metrostellen, waardoor het welzijn  
van de gebruikers er flink op vooruitging. 
Terwijl er in ons land onlangs rond vergelijkbare 
ideeën van Jo Cornu, CEO van de NMBS, een 
polemiek ontstond, moeten we vaststellen dat 
Smart City-initiatieven specifiek zijn voor elke 
stad. Net als bij een aanpak voor een duurzame 
strategie zullen de grote lijnen van elke Smart 
City zich aftekenen in functie van de troeven en 
zwakke punten van elke stad. 

Kim Verhegge ✍

Smart City Award 

Aangezien 98% van de Belgen in stedelijke gebieden woont, is het belangrijk dat iedereen zich 
bewust is van de uitdagingen en de mogelijkheden van ‘Smart Cities’. Vanuit dat oogpunt lanceerde 
Belfi us enkele maanden geleden de eerste editie van de ‘Belfi us Smart City Award’ in samenwerking 
met Le Vif/L’Express en Knack, Proximus en Accenture. Een vakjury selecteerde tien projecten van 
steden en gemeenten in de drie gewesten, die in de pers voorgesteld zullen worden. 
Met ‘Herstal Ré-Evolution’ heeft deze stad aan de Maas een grootscheeps project opgestart voor 
de stedelijke renovatie van het stadscentrum, met als kers op de taart een gloednieuw administratief 
centrum dat in september offi  cieel geopend wordt. Zonnepanelen voor de verwarming en de 
productie van warm water, een groen dak en groene gevels, materialen die voldoen aan de strengste 
milieunormen... Het nieuwe stadhuis, waarvan de bouw al van start gegaan is, werd ontworpen 
met het oog op energiebesparing en zal werken volgens het principe van de e-administration. 
Er komen ‘slimme palen’ voor de burgers die ook zullen kunnen profi teren van gratis wifi  in de 
gemeentegebouwen en op het plein. 
In november zal het publiek kunnen stemmen voor zijn favoriete project en de vakjury zal rekening 
houden met de uitslag van die stemming bij de toekenning van de prijs voor het beste ‘Smart City’-
project.
     www.levif.be/belfi ussmartcity

MOBILITY  /  LAB & THINK TANK

     www.levif.be/belfi ussmartcity


