
 
 

Rotterdam pakt lokale klimaatuitdagingen 
aan tijdens wereldwijde hackathon 
23 oktober, Rotterdam - Samen met meer dan 100 steden over de hele wereld komt 
Rotterdam op vrijdag 26 oktober in actie tegen klimaatverandering tijdens de Climathon 
van EIT Climate-KIC. In de wijken Prinsenland en Het Lage Land gaan studenten, 
ondernemers, creatieve denkers, technische experts en app-ontwikkelaars tijdens de 
award-winnende, wereldwijde hackathon aan de slag met creatieve oplossingen voor 
actuele klimaatuitdagingen.    
 
Urgenter dan ooit 
Het aanpakken van klimaatverandering op stadsniveau vraagt om een adequate aanpak en is op 
grote schaal nodig – ook in Rotterdam. Zo dragen steden momenteel al voor meer dan 70% bij 
aan de wereldwijde CO2-uitstoot. In 2050 zal meer dan 70% van de wereldbevolking in steden 
wonen, waardoor dit aandeel verder zal stijgen. Kirsten Dunlop, CEO van EIT Climate-KIC 
Benelux, voegt hieraan toe: ”Waar op overheidsniveau een zekere mate van traagheid heerst, is 
er tegelijkertijd ongelooflijk veel talent en enthousiasme aanwezig bij de basis. Met de Climathon 
worden vastberaden burgers een platform geboden om hun steden te verrijken met ideeën die 
impact hebben.” 
 
De duurzame wijken van de toekomst 
De Climathon is in Prinsenland en het Lage Land het startsein om met iedereen uit de wijk te 
werken aan een duurzame toekomst. Dit gebeurt vanuit de centrale vraag: “Hoe ziet jouw ideale 
wijk eruit?”. Alle inwoners van de wijken zijn uitgenodigd om hierover hun ideeën te laten horen, 
vertelt Yvonne Metaal van de Gemeente Rotterdam. "We dagen iedereen uit om na te denken 
over vragen zoals: Hoe kunnen wijken groener gemaakt worden? Welke duurzame en sociale 
activiteiten kunnen er plaatsvinden? Daarnaast komen onderwerpen aan bod zoals betaalbare 
energieoplossingen, duurzame speeltuinen en maatregelen om wateroverlast bij hevige regenval 
te voorkomen." 
 
Baanbrekende klimaatideeën pitchen bij de gemeente 
De hackathon start ’s ochtends met verschillende lezingen waarin de gemeente samen met 
experts de klimaatuitdagingen toelichten. Daarna kan het brainstormen beginnen. De experts 
gaan tussendoor in gesprek met de deelnemers om inspiratie en eventueel ontbrekende kennis 
te verzorgen. Zo ontstaat een dynamiek die, zoals is bewezen tijdens eerdere Climathons, het 
mogelijk maakt om met baanbrekende ideeën op de proppen te komen. Aan het einde van de 
dag presenteren de deelnemers hun plannen aan een jury van gemeentevertegenwoordigers. Zij 
zullen deze beoordelen op onder andere sociale impact, technologische haalbaarheid en 
marktimplementatie.   
 
“De gemeente werkt hard aan impactvolle klimaatacties, maar dat kunnen ze natuurlijk niet 
alleen. De echte oplossingen voor de klimaatcrises ontstaan in steden, door burgers, startups, 
gemeenschappen, families en buren. Het is cruciaal om nieuwe en vooruitstrevende manieren te 
vinden om de burgers met elkaar én hun bestuurders te verbinden. De EIT Climate-KIC 
Climathon biedt een innovatieve aanpak om dat te realiseren”, aldus Inez Westerman, Education 
Lead bij Climate-KIC Benelux. 
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Neem voor meer informatie, foto's en interviews contact op met 
Marjon Eijpe, Communicatiemanager EIT Climate-KIC, marjon.eijpe@climate-kic.org, 06-
41668935.  
 


