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C,mm,n in dagelijks gebruik: reke-
ning houdend met drukte, bepaalt 
een reisplanner op basis van af-
spraken en wensen de beste tijd 
om op pad te gaan. De elektrische 
auto sluit aan bij een Randstadpe-
leton. Bestuurders hebben in de 
colonne de handen vrij om werk 
te doen, of te ontspannen. Een 
vriend belt onderweg voor een 
eetafspraak. De planner geeft aan 
dat het voor de eetafspraak, gezien 
de drukte beter is over te stappen 
op de metro. Een onbemande par-
keergarage parkeert met afstand-
besturing de auto efficiënt in bij het 
metrostation. 
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C,mm,n: 
Nieuw icoon voor de auto
“De auto heeft nog steeds de betekenis 
van vrijheid voor mensen, maar het gebruik 
moet slimmer en duurzamer. Daarom willen 
we een nieuw icoon voor de auto ontwer-
pen.” Dat zegt Jacco Lammers, als industri-
eel ontwerper sinds 2005 betrokken bij het 
initiatief c,mm,n. Via een virtuele ontmoe-
tingsplek, een zogenaamde open source 
community, wordt iedereen uitgenodigd om 
mee te denken over  individuele en toch 
duurzame mobiliteit. Momenteel leveren 
tachtig mensen actief een bijdrage. Er wordt 
gewerkt aan zaken als oplaadpunten, inte-
rieurontwerp, maar ook aan de bodemplaat 
en een rijsimulator. C,mm,n zet in op de 

ontwikkeling van een elektrische auto, die 
meer is dan alleen een voertuig. Lammers: 
“We willen autogebruik en niet autobezit 
centraal stellen. De auto is dan net als trein 
of fiets één van de transportmiddelen, die 
samen zorgen voor jouw individuele mobi-
liteit.” Lammers verwacht dat een concept 
als de c,mm,n voet aan de grond krijgt als 
de sociale, ecologische en vooral ook de 
economische winst erkend wordt door poli-
tiek en bedrijfsleven. Er is nog geen rijdend 
prototype van de c,mm,n. (MS)
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Canada: 
Cruiseschepen op 
waterkrachtstroom 
In de haven van het Canadese Vancouver draaien de 
schepen van Princess Cruises en de Holland Amerika 
Line op stroom die voor 90 procent uit waterkracht 
wordt opgewekt. Vancouver is een grote uitvalshaven 
voor cruises naar bijvoorbeeld Alaska. Tijdens de 
cruises liggen de schepen een groot deel van de tijd 
aan wal, terwijl toeristen steden bezoeken. Door de 
‘landstroom’ kunnen de dieselmotoren uit, terwijl de 
schepen in de haven liggen. Daarmee valt dus te be-
sparen op het brandstofverbruik van de motoren en 
wordt in de haven minder CO2 uitgestoten. (IW)B
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