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250 trucks op weg naar een veilig, duurzaam en toekomstbestendig Nederland



Experience Week Connected Transport 2018 | 3| Experience Week Connected Transport 20182

De Experience Week Connected Transport is een initiatief van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat om - samen met de logistieke 
sector - connected transport in de praktijk te brengen. 

Experience Week  
Connected Transport 2018
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Mobiliteit in Nederland kan en moet veiliger, 
efficiënter en duurzamer. Smart Mobility kan 
hieraan bijdragen en truck platooning is, als slim 
mobiliteitssysteem voor het goederenvervoer, bij 
uitstek geschikt om deze vraagstukken in de 
logistiek aan te pakken. Daarom stimuleert het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen 
met RWS, de ontwikkeling van truck platoons en 
connected transport.

Onder de vlag van het EU-voorzitterschap 
organiseerde Nederland in april 2016 de EU Truck 
Platooning Challenge. Zes konvooien van Europese 
truckfabrikanten reden dwars door Europa naar de 
Rotterdamse haven. Als Europarlementariër was ik 
één van de gelukkigen om het van dichtbij, namelijk 
op de bok, mee te maken! Toen hebben we laten 
zien dat het kan. Mijn doel is binnen afzienbare 
termijn over de TULIP-corridor tussen Amsterdam-
Antwerpen en Rotterdam-Ruhrgebied dagelijks 
honderd truck platoons te laten rijden. Voorzien van 
slimme technologie die communiceert met 
innovatieve verkeersmanagementsystemen langs de 
weg.

Eén belangrijke les uit 2016 neem ik graag mee. 
Alleen door learning by doing brengen we deze 
innovaties verder. Alleen door in de praktijk met 
publieke en private partijen samen te werken, door 
maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen 
en gebruikers mee te laten denken, komen we 
verder. Overigens wél binnen een lange termijn 
visie. Willen we deze innovaties succesvol naar de 

markt brengen, dan zijn serieuze investeringen 
nodig. Daarbij staat veiligheid bij mij te allen tijde 
op nummer 1, zowel de veiligheid in het verkeer als 
de veiligheid van (persoons)gegevens.

Nederland is één van de koplopers. We hebben de 
bedrijven, we hebben de kennisinstituten en ook als 
overheden doen we hard ons best Smart Mobility 
aan te jagen. We gaan van testen naar doen. We gaan 
versnellen en toepassen. Opschalen en 
praktijkervaring opdoen.

Juist daarom ben ik zo blij met de inzet van alle 
deelnemers aan de Experience Week Connected 
Transport. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen 
en gebruikers hebben in deze testweek samen de 
verbinding gelegd tussen innovatieve logistiek en 
slim verkeersmanagement. Ik geloof in die 
gemeenschappelijke aanpak. Het is prachtig om te 
zien dat ondernemers, verladers en vervoerders op 
deze manier nieuwe logistieke concepten in de 
praktijk willen brengen. En ook hierin willen 
investeren. Een samenwerking die cruciaal is als 
aanjager van verandering!

Cora van Nieuwenhuizen
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

VOORWOORD
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Connected transport: 
nu testen, straks doen



INTRODUCTIE
overtuiging – we de dingen ook anders 
gaan organiseren. Buiten onze eigen 
silo’s, over grenzen heen kijkend, moeten 
we integraal de samenwerking zoeken. 
Eenduidig en binnen de hele keten. Zodat 
vervoerders en verladers niet met 398 
lokale wegbeheerders afzonderlijk 
hoeven afstemmen over vloeiende 
transportstromen. 
 
Daarom ben ik blij met het convenant 
dat de minister onlangs sloot met de vijf 
grootste gemeenten (G5), provincies, 
metropool- en vervoerregio’s. Zij kiezen 
ervoor de krachten te bundelen om zo 
slimme oplossingen een stevige plek te 
geven in hun mobiliteitsplannen. Zij 
kiezen dus al voor die nieuwe manier van 
organiseren. Gelukkig doet een goed 
voorbeeld goed volgen.
 
 

Mark Frequin
Directeur-generaal Mobiliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Op een druilerige maandagavond eind 2017 mocht ik het 
zogeheten ‘Doorpakdiner’ voorzitten. Aan tafel: 25 CEO’s van 
toonaangevende stakeholders in de mobiliteits- en logistieke 
sector. Op de agenda stond de vraag hoe wij - gezamenlijk - 
connected transport als middel richting efficiënter, veiliger en 
duurzamer goederenvervoer verder konden brengen. Een 
belangrijke opgave, met een grote urgentie. Voor het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en RWS. En voor alle betrokken 
partijen – publiek en privaat – in transport en logistiek. De 
capaciteit is beperkt, terwijl de transportstromen in de 
toekomst vooral groeien.
 
We moeten daar dus iets mee. En op die maandagavond werd mij 
duidelijk dat alle betrokken partijen er ook iets mee willen. Dat 
zagen we eerder al tijdens de Truck Platooning Challenge in 
2016. Toen namen we met elkaar stappen om de techniek van 
konvooi rijden in de praktijk te testen. Nu zie ik aanleiding om 
innovatieve technieken op een niveau hoger te beproeven.
 
We hebben ervaren dat connected transport technisch mogelijk 
is. En de techniek staat niet stil. Straks maken nieuwe technieken 
ook nieuwe verbindingen mogelijk. Ik denk aan 5G, nieuwe 
vormen van data delen, Talking Traffic, verdergaande plaatsing 
van iVRI’s en Road Works Warnings. Allemaal componenten die 
de ontwikkeling van connected  transport en Smart Mobility 
kunnen versnellen. Mits - en ik praat nu vanuit persoonlijke 

Nieuwe technieken 
vragen om nieuwe 
manieren van 
organiseren
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250 trucks op weg naar  
innovatie in de logistieke keten

1
EXPERIENCE  

WEEK CONNECTED 
TRANSPORT

1-5 oktober 2018
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Van 1 tot en met 5 oktober 2018 reden 250 trucks 
van verschillende vervoerders - in konvooi en 
voorzien van de laatste connected technologie - 
dagelijkse ritten over de openbare weg. Een 
internationale primeur voor Nederland. Niet 
eerder is connected technologie in deze omvang  
in de praktijk getest.

De ritten waren onderdeel van de Experience Week Connected 
Transport, een week waarin logistieke partners, overheden en 
kennisinstellingen samen de verbinding legden tussen logistiek 
en verkeersmanagement. De praktijkkennis die de Experience 
Week heeft opgeleverd, maakt een volgende stap mogelijk in 
het verbeteren van efficiency, veiligheid en duurzaamheid in 
logistiek en transport. 

Real life showcases
De Experience Week Connected Transport is een vervolg op de 
eerdere Truck Platooning Challenge van april 2016. Werd in 
2016 nog zonder lading gereden, in 2018 is geëxperimenteerd in 
de logistieke praktijk. Reguliere chauffeurs reden met echte 
lading op dagelijkse routes.
 
De Experience Week is nadrukkelijk opgezet vanuit de behoefte 
van vervoerders en verladers, op zoek naar innovatie in de 
logistieke keten.

Experience Week Connected Transport 2018 | 13



'De Experience Week Connected Transport is een perfect voorbeeld van 
échte open innovatie waarbij overheden, havens, vervoerders/verladers, 
retailers, kennisinstellingen én gebruikers/chauffeurs hebben laten zien hoe 
je samenwerkt aan mobiliteitsconcepten van de toekomst die vandaag al 
toepasbaar zijn: safe, fun, flow and sustainable!'
 
Johan Jacobs | Unit Innovatie in Mobiliteit (IenW/RWS)

'Wegtransport is continu in ontwikkeling ten behoeve van verduurzaming. 
Het rijden met vrachtwagentrio's over de weg was een logische volgende 
stap. Nú ervaring opdoen met automated driving, platooning en selfdriving 
vehicles is van belang om ketens te leren stráks slim lading te bundelen. Mits 
ook de fysieke en digitale infrastructuur hierop voorbereid is.'
 
Steven Lak | Evofenedex
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Bij de opzet van de Experience Week zijn we niet 
over één nacht ijs gegaan. In de periode 2016-2018 
zijn stakeholders in de mobiliteitssector meer-
malen bijeengekomen om Smart Mobility in het 
algemeen en connected transport in het bijzonder 
stapsgewijs verder te ontwikkelen. Rijk, regionale 
overheden, industrie, logistiek, kennisinstellingen 
en maatschappelijke organisaties zijn hierin steeds 
en nadrukkelijk samen opgetrokken.

Truck Platooning  
Challenge 2016
In april 2016 lanceerde Nederland, tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie, 
een uniek experiment op het gebied van Smart Mobility. Centraal stond slim 
goederenvervoer. Zes truckfabrikanten - DAF Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN 
Truck & Bus, Scania en Volvo Group – reden met semi-automated vrachtwagens in 
platoon dwars door Europa. Over landsgrenzen heen en op de openbare weg. Een 
wereldprimeur! Met een belangrijk doel: truck platooning een stap dichter bij 
mogelijke invoering brengen.

Uitkomsten: de techniek werkt
De Truck Platooning Challenge leerde dat Connected and Automated Driving (CAD) 
technisch uitvoerbaar is. Truck platooning, waarbij trucks elkaar automatisch volgen, 
werd toen technisch gedemonstreerd. Elke OEM reed in een eigen platoon op de 
openbare weg.

Tegelijk liet de Truck Platooning 
Challenge zien dat er ook nog een 
groot aantal uitdagingen en vragen 
open lag. Connected transport 
opereert niet op zichzelf, maar 
intervenieert direct met de maat-
schappelijke en infrastructurele 
omgeving. Vraagstukken op het gebied 
van veiligheid, duurzaamheid en 
efficiency vroegen om nader onderzoek.  
En er werden belemmeringen 
geconstateerd in willekeur van regels, 
wettelijke kaders, versnipperd weg-
beheer, sociale acceptatie, human 
behavior en de toekomstige invulling 
van het chauffeursvak. 

Conclusie: momentum om door te pakken
De stakeholders in de mobiliteitssector 
namen de signalen serieus, zonder de 
geconstateerde barrières als 
onoverkomelijk te zien. De Challenge 
creëerde juist een uitgelezen 
momentum om door te pakken. Sinds 
2016 werken de betrokken partijen – 
ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, RWS, regionale overheden, 
bedrijven, industrie, de logistieke sector, 
transportsector, kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties - in 
wisselende samenstellingen aan 
verdere ontwikkeling van connected 
transport.

EU Truck Platooning Challenge 2016 | 19

LEF-sessies

'Dames en heren, ik proef commitment bij jullie 
allen. We gaan niet afwachten, het is onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om met elkaar 
nú stappen te gaan zetten, ieder vanuit de eigen rol 
en betrokkenheid.'

Mark Frequin  | Directeur-generaal Mobiliteit (IenW)

Van voorjaar 2016 tot najaar 2018 zijn er 
acht LEF-sessies  gehouden, vernoemd 
naar de oorsprong: het LEF Future 
Centrum van RWS in Utrecht. 
Georganiseerd voor de voltallige 
community – met steeds zo’n 100 
actieve participanten uit het truck 
platooning netwerk. Hoofdzakelijk 
bedoeld om elkaar te inspireren en op 
gelijke vlieghoogte te houden over 
voorgenomen acties.
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Uitkomsten: van aanbod naar vraag
Ondanks het grote enthousiasme voor de Challenge bleken 
concrete vervolgstappen om truck platooning en connected 
transport daadwerkelijk een stap verder te brengen, taaier 
dan gedacht. Met de wijsheid van nu ook begrijpelijk: de 
Challenge was hoofdzakelijk gebaseerd op de aanbieders van 
transport, vrachtwagenfabrikanten en wegbeheerders. Maar 
de operationele behoefte aan connected transport ligt bij de 
transportvragers, vervoerders en verladers. Zij zijn direct 
belanghebbend: toepassers, en dus de uiteindelijke 
gebruikers. 

Conclusie: integratie logistieke keten
Met dit nieuwe inzicht ging de community aan de slag met 
manieren om de vragers een actieve rol te geven in 
vervolgstappen. Geïntegreerd in logistieke ketens.

‘Van focus op techniek naar 
focus op systeeminnovatie’

Doorpakdiner, 27 november 2017 
Onder leiding van Directeur-generaal Mobiliteit, Mark 
Frequin, bogen 25 directeuren en bestuurders in de 
mobiliteitssector zich over de vraag: hoe kunnen wij - 
aansluitend op de ambities in het regeerakkoord van Rutte III  
- door toepassing van nieuwe technieken, zoals data delen en 
connected transport, doorbraken realiseren in de logistieke 
doorstroming in Nederland? Centraal in de discussie stond het 
concept Manifest ‘TULIP-corridor: de meest innovatieve 
digitale corridor ter wereld’ dat in co-creatie met 
participerende organisaties is samengesteld.

Uitkomsten: next step innovation
Het Doorpakdiner leverde als belangrijkste aanbeveling op 
dat de focus op techniek verlegd moest worden naar de focus 
op systeeminnovatie:
• doorbraken forceren door slag te maken van mono- naar 

multidisciplinaire aanpak;
• mobiliteit aanpakken in samenhang met energie en 

klimaat, gericht op het creëren van dwarsverbanden;
• géén nieuwe silo’s, maar één consistent beleid richting 

mobilist;
• parallel schakelen -> denk en acteer in afzonderlijke sporen, 

maar ontwikkel die sporen wél in onderlinge interactie:
 - Voertuigen: techniek (OEM’s/tier ones) 
 - Infrastructuur: digitale infra, ICT (KPN/Eurofiber/

wegbeheerders) 
 - Wettelijke omkadering: nationaal/internationaal 

(overheden) 
 - Matching - datadelen (vervoerders/verladers/data-/

softwareleveranciers) 
 - Sociale innovatie: impact op chauffeurs, 

gebruikersacceptatie (TLN, ANWB, etc) 

20 | Experience Week Connected Transport 2018
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Elevator pitch

• Truckplatooning wordt in deze werkagenda gepositioneerd als dé verbindende schakel tussen tal 

van bestaande disciplines en toepassingen (datadelen, matching, vernieuwing verkeersmanage-

ment, standaardisering routes, attractiviteit chauffeursvak, consequenties fysieke infra, digitale 

infra, techniek, etc) 

• Truckplatooning is één van de manieren om de veiligheid, emissiereductie en doorstroming te 

verbeteren op het hoofdwegennetwerk. Truckplatooning is een enabler voor Smart Logistics.

• Focus door kiezen van één (internationale) corridor met voldoende potentieel en dwingende  

omstandigheden: TULIP corridor. Stapsgewijze en programmatische aanpak om risico’s en kosten 

beheersbaar te houden.

• 
en realistische business en value case worden ontwikkeld, met een kritische schaalgrootte.

• De systeeminnovatie omvat technologie (trucks en digitale infrastructuur), operaties (matching-

• De alliantie bestaat uit de vereiste publieke en private partijen die gezamenlijk en gelijktijdig 

investeren en een aantrekkelijke business en/of value case hebben.

• Learning by doing: om progressie te boeken is testen en experimenteren in de praktijk cruciaal – 

geïntegreerd in de logistieke bedrijfsprocessen van vervoerders/verladers. Daarom een testweek 

als 1e stap.

33

Conclusie: eco-systeem centraal
Als het gaat om connected transport is techniek geen doel, 
maar een middel. Doel is het verzilveren van kansen die 
bijdragen aan toenemende veiligheid, betere efficiency 
(doorstroming), en duurzaamheid. Verdere ontwikkeling 
vraagt om een corridor-benadering (Amsterdam-Antwerpen,  
Rotterdam-Ruhrgebied). Opgezet vanuit het eco-
mobiliteitssysteem – met voldoende oog voor individuele 
benefits voor de participerende partijen.
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Technologie Infrastructuur

24-uurs Figi-sessie, 1-2 februari 2018
In vervolg op het Doorpakdiner kwamen begin 2018 zo’n 40 
vertegenwoordigers van de mobiliteitstakeholders - 
vervoerders, verladers, OEM’s, wegbeheerders en 
infrastructuuraanbieders, data- en softwareleveranciers - in 
een 24-uurs sessie bijeen om met elkaar een werkagenda op 
te stellen rond de thema’s: Wat is nodig om grootschalige 
toepassing van connected transport gerealiseerd te krijgen? 
Onder welke condities doen welke partijen mee? Wat hebben 
zij hiervoor nodig? 
 
Uitkomsten: draagvlak en denkkracht
Uitgebreide discussies in wisselende samenstellingen hebben 
geleid tot de basis voor een gemeenschappelijke werkagenda 
– die later in de vorm van een programmaplan, inclusief 
roadmap en samenhangend portfolio verder is uitgewerkt.  
 
 

Hierin zijn drie zaken gebundeld: 
•   denkkracht (‘Hoe krijgen we zaken in beweging?’);
•   draagvlak (‘Doe je mee?’);
•   ownership (‘Ben je gecommitteerd’).

Krijtlijnen Experience Week
Hier is qua draagvlak, denkkracht en ambassadeurschap de 
basis gelegd voor de Experience Week 2018. Uiteraard 
passend in het nieuwe Smart Mobility-beleid van de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. 
Op basis van de output van deze 24-uurs sessie zijn verdere 
stappen gezet en werden de eerste contouren duidelijk van 
een nieuwe showcase: de Experience Week Connected 
Transport 2018.

Ambitie: dagelijks 100 platoons op de TULIP corridor
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In aanloop naar de Experience Week is met betrokken 
stakeholders veel en vaak gediscussieerd over de 
positionering van connected transport: doel of middel? Met 
als oogst dat we connected transport nadrukkelijk zien als 
middel, als verbindende schakel. Tussen enerzijds nieuwe 
disciplines als data delen, matching, standaardisering van 
routes, attractiviteit van het chauffeursvak, consequenties 
voor fysieke en digitale infra, platooning techniek en 
logistieke innovatie. En anderzijds het benutten van 
bestaande bouwstenen. Ik denk aan Ursa Mayor, Ensemble, 
Talking Traffic/Logistics. De kunst hierbij is dan óók nog aan te 
sluiten op bestaande sturingsrelaties van de goederencorridor, 
zoals die met de regio’s en het Rotterdams Havenbedrijf is 
ingericht. 
 
Alleen een multidisiciplinaire aanpak kan innovatie in de 
logistieke keten stimuleren en optimaliseren. Richten we die 
integrale benadering corridorgewijs in – met een centrale plek 
voor de flow van transport –, dan kan dit een doorbraak 
opleveren in de daadwerkelijke introductie van nieuwe 
logistieke concepten op de weg. Met als hoger liggend, 
maatschappelijk einddoel dat connected transport een directe 
bijdrage levert aan doorstroming, veiligheid, duurzaamheid 
én economische ontwikkeling.
 
Ik ben écht trots op ons voortraject richting de Experience 
Week, waarin vraag en aanbod elkaar zo duidelijk hebben 
gevonden. Met als resultaat dat de demoweek start vanuit de 
behoefte van vervoerders en verladers. Om van daaruit 

verbindingen te leggen tussen werelden 
die traditioneel nog niet zoveel met 
elkaar hebben. In de Experience Week 
koppelen we de logistiek aan slim 
verkeersmanagement; koppelen we 
lokale wegbeheerders aan logistieke 
dienstverleners. Mogelijk gemaakt door 
inzet van data delen en nieuwe Internet 
of Things-technieken. We testen nieuwe 
mogelijkheden door treintjes van 
vrachtwagens te laten communiceren 
met intelligente verkeerslichten (iVRI’s) 
en Road Work Warnings, digitale 
signalering van wegwerkzaamheden. En 
we doen dat op reguliere routes, die 
professionele truckchauffeurs met échte 
lading dagelijks rijden. We testen dus in 
de praktijk. Where else? Immers:

Behoefte vervoerders  
en verladers centraal

Dirk-Jan de Bruijn
Programmadirecteur TULIP Truck Platooning  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat

‘A desk is the most 
dangerous place from 
which to view the world!’
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Pizza-sessie, 
18 september 2018
In de nazomer van 2018 werkten de 
hoofdrolspelers vanuit Rijk, regionale 
overheden, logistieke dienstverleners 
en kennisinstellingen de opzet van de 
Experience Week verder uit onder 
voorzitterschap van IenW-directeur 
Wegen en Verkeersveiligheid, Ruth 
Clabbers. Belangrijkste doel was zicht te 
krijgen op de behoefte van de vragers 
van transport en logistiek: waar moeten 
nieuwe initiatieven aan voldoen, wil het 
interessant zijn voor partijen om actief 
te participeren. Gericht op het opdoen 
van gemeenschappelijke ervaringen – 
passend in een lange termijn scope.

Uitkomsten en conclusies
Voornaamste conclusie is dat de nieuwe 
experimenten die volgen op de 
Experience Week: 

1. Moeten passen in de driehoek 
logistiek, data delen en verkeers-
management – met daarin de juiste 
positionering qua benefits (voor 
lokale wegbeheerders: sustainability); 

2. Sterk moeten aansluiten bij 
bestaande zaken (bestaande 
technieken, bestaande initiatieven, 
bestaande projecten of programma’s) 
– de focus moet vooral liggen op het 
operationaliseren van verbindingen 
tussen sectoren die traditioneel nog 
niet zoveel met elkaar hebben – met 
hierin een centrale plaats voor de 
‘flow van transport’; 

3. Vanuit een corridor benadering 
moeten starten – met concrete 
casuïstiek – veel genoemd is 
bijvoorbeeld: Maasvlakte-Moerdijk-
Venlo; 

4. Prioriteit moeten geven aan 
verbindingen met de dagelijkse 
praktijk; 

5. Mét oog voor opschalings-
mogelijkheden: ‘van afzonderlijke 
kralen tot een geïntegreerde ketting’; 

6. Gebruikmakend van het inter - 
nationale podium: ITS Europe  
(3-6 juni 2019).
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'Hoe verdienen we -meetbaar- geld met 
nieuwe logistieke concepten na 2020?'

Wat mij trof in de voorbereidingen voor de Experience Week 
was dat ‘er al zoveel was’. Techniek, technologie, pilots, 
experimenten. En betrokken stakeholders, partijen die elkaar 
kenden, die verder wilden met het concept connected 
transport. Maar hoe? De focus ontstond toen het mogelijke 
verdienmodel ter sprake kwam. Want het is mooi, dat het 
technisch allemaal mogelijk is om vrachtwagens in konvooi te 
laten rijden. Maar waar doen we het nou voor? Wie gaat 
hiervan - meetbaar - profiteren? Of: wie is die klant die 
hiervoor gaat betalen? Want daar heb je het over als je 
innovaties echt en binnen afzienbare tijd naar de markt wilt 
brengen. Hoe verdienen we, na 2020, geld met nieuwe 
mobiliteitsconcepten? In elk geval door de vraag, en niet het 
aanbod, centraal te stellen. 
 

Vanuit die optiek is de opzet van de Experience Week 
ontstaan: we gaan, net als in 2016 met de Truck Platooning 
Challenge, testen. In de praktijk, op de openbare weg. Maar 
dit keer vanuit de behoefte van de vragers. Wat heeft de 
logistieke sector nodig om winstgevend met connected 
transport aan de slag te gaan? Toen bleek het al snel over de 
koppeling met verkeersmanagement te gaan. Want chauffeurs 

in de logistieke sector hebben te maken 
met planningen. Die moeten hun lading 
in strak tijdsbestek van A naar B brengen.  
In konvooi rijdende trucks zijn dus in 
hoge mate afhankelijk van groene 
flows, van slimme stoplichten die 
automatisch op groen gaan (en blijven) 
als het treintje nadert. En konvooien zijn 
gebaat bij wegkant-signalen in geval 
van wegwerkzaamheden, omleidingen 
en ongevallen. De insteek van de 
Experience Week is dus multidisciplinair. 
Ja, we testen ACC-techniek, maar nu in 
samengestelde konvooien. En 
nadrukkelijk binnen het hele eco-
systeem van verkeersmanagement, 
wegbeheer, wet- en regelgeving en 
sociale interactie. De Experience Week 
draait dus niet om techniek, maar om 
systeeminnovatie. Met bestaande 
componenten als basis: reguliere trucks 
en routes, echte chauffeurs, echte 
ladingen en echte planningen.   
 

Van techniek naar 
systeeminnovatie

Michiel Jak
Adviseur Ministerie van Infrastructuur  
en Waterstaat/MRDH
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Connected transport  
vraagt om slim wegbeheer
Smart Mobility veroorzaakt in ons land een stille revolutie. De 
automatisering en de digitalisering in auto’s en in het verkeer 
nemen razendsnel toe. En weggebruikers vertrouwen nu al 
meer op hun routeplanner dan op de informatieborden boven 
en langs de weg. 
 
RWS wil meedoen in de voorhoede van dit soort 
ontwikkelingen. Daarom hebben we Smart Mobility benoemd 
tot focuspunt. Met slimme technieken willen we de schaarse 
wegcapaciteit in ons land nóg beter benutten. Bovendien 
willen we er de dienstverlening aan de weggebruiker verder 
mee verbeteren, het wegennet nóg veiliger maken en de CO2-
uitstoot van het verkeer nog verder terugdringen. 

Om dat snel te kunnen bereiken, stimuleren we kansrijke 
ontwikkelingen in de mobiliteit. Samen met marktpartijen  
en kennisinstituten organiseren we experimenten en 
demonstraties van de mogelijkheden die er al zijn. In 2016 
deden we dat al met de EU Truckplatooning Challenge. En 
daar plukken we nu de vruchten van. Tot mijn grote plezier 
pakt de transportsector dit keer het voortouw in het door-
ontwikkelen van slim transport. Aan de Experience Week 
Connected Transport werkten maar liefst tien vooraanstaande 
dienstverleners in de sector transport en logistiek enthousiast 
mee. Samen zijn zij goed voor meer dan 5 procent van het 
wagenpark dat dagelijks over ons hoofdwegennet raast.

Connected transport gaat inmiddels 
over naar de ontwikkelingsfase. Een 
belangrijke les die we nu leren, is dat 
slim transport ondenkbaar is zonder 
slim wegbeheer. Als grootste 
wegbeheerder van dit land pak ik 
daarom van harte de rol op van 
verbinder: tussen de gezamenlijke 
wegbeheerders en de transportsector. 
 

Wegbeheer en corridormanagement 
koppelen aan slim transport en slimme 
logistieke processen: dat is Smart 
Mobility bij uitstek!
 

Michèle Blom
Directeur-generaal Rijkswaterstaat

‘Slim transport lukt niet 
zonder slim wegbeheer’
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Logistiek en 
goederenvervoer
• Goederenvervoer is de ruggengraat van de 

Nederlandse economie en de basis voor de positie 
van Nederland als handelsland. Ons land heeft een 
uitstekende reputatie als distributieland en als 
‘gateway to Europe’. Zonder goederenvervoer valt 
de Nederlandse economie stil.

• 80 procent van het binnenlandse goederenvervoer 
gaat over de weg. Op sommige wegen bedraagt het 
aandeel vrachtvervoer wel 25 procent van de totale 
verkeersstroom, met een stevige groei van het 
wegverkeer in het vooruitzicht. Dit gaat gepaard met 
de nodige uitdagingen, zoals afnemende verkeers-
veiligheid, doorstroming, reistijdbetrouwbaarheid, 
chauffeurstekorten en toenemende (CO2) emissies.

• Het is daarom van belang om de modaliteiten weg, 
water en spoor optimaal te benutten. Vervoer dat 
toch over de weg gaat moet zo efficiënt en effectief 
mogelijk verlopen door te verslimmen, te verduur-
zamen en te verbinden. Met name op de logistieke 
aders. Digitalisering en connectivitity in het weg-
vervoer kan als voorbeeld dienen voor de andere 
modaliteiten om zo te komen tot een effectief 
synchromodaal logistiek systeem.

• Invulling van Klimaatakkoord Parijs (COP21) betekent 
dat de transportsector in 2050 60 procent CO2-
reductie moet hebben gerealiseerd. De sector heeft 
de ambitie uitgesproken om de CO2-uitstoot van het 
wegvervoer in het jaar 2030 te willen halveren ten 
opzichte van het jaar 2015.

Logistiek en 
verkeersmanagement
Connected transport staat als slimme innovatie niet op 
zichzelf. Toepassing werkt alleen als er een verbinding 
ontstaat in de keten van voertuig, data, logistiek en 
verkeersmanagement. Er liggen vooral kansen om 
synergie te zoeken in projecten die zich richten op:

• het delen van data om lading te combineren en zo 
efficiënter op weg te gaan;

• het gebruiken van voertuigdata om veiligheids-
berichten te genereren. 

What (ambitie)
In 2020 rijden per dag 100 truck platoons op de 
Tulpcorridor zodat:
• het een substantiële bijdrage levert aan;

• CO2-reductie (tot 10%)1,
• De doorstroming (o.a. door hogere 

  beladingsgraad),
• Verkeersveiligheid d.m.v. gedeelde veiligheidsdata

  uit voertuigen.
• het is geïntegreerd in de logistieke praktijk en een 

levensvatbare businesscase voor het bedrijfsleven 
ontstaat (o.a. door lager brandstofverbruik, hogere 
beladingsgraad en later wellicht efficiëntere omgang 
met de rij en rusttijden);

• duidelijk is onder welke randvoorwaarden truck 
platooning grootschalig in Europa kan worden 
geïmplementeerd (impact op infrastructuur, 
cybersecurity, privacy, wetgeving, data delen, 
betaalsystemen etc.).

1 Value Case Truck Platooning, 2017. TNO rapport 2017 R11299

Mijlpalen
• 2018 “Truck-tinderen”: door data delen in de 

logistieke keten weten trucks elkaar te vinden en 
rijden in platoons op basis van de huidige techniek, 
waaronder ACC. Een start maken met het delen van 
voertuigdata.

• 2018 Real life-cases: kleinschalige mono-brand pilots 
met platooning in praktijk van o.a. containervervoer.

• 2019 Nieuwe techniek beproeven met (duo-brand) 
truck platooning (ITS EU congres in Helmond biedt 
internationaal podium).

• 2020 Dagelijks rijden 100 mono-/duo brand truck 
platoons op de tulpcorridor met als resultaat: 
veiliger, betrouwbaarder, effectiever, sneller en met 
minder uitstoot.

De testen dienen grootschalig genoeg te zijn om 
eventuele voordelen van truck platooning te kunnen 
valideren en kwantificeren.

De logistieke sector staat steeds meer onder druk door steeds 
intensiever weggebruik. Er wordt hard gewerkt om knelpunten 
als filevorming en verkeersonveiligheid op te lossen en 
brandstofverbruik en CO2-uitstoot te verminderen. Slimme 
innovaties kunnen doorstroming en bereikbaarheid, maar ook 
duurzaamheid en veiligheid aanzienlijk verbeteren. Connected 
transport – in konvooi rijdende trucks die communiceren met 
elkaar en met de wegkant – is zo’n slimme innovatie.

Manifest Doorpakdiner

De Experience Week is nadrukkelijk 
opgezet vanuit de behoefte van 
vervoerders en verladers, op zoek naar 
innovatie in de logistieke keten.

Experience Week Connected Transport 2018 | 35| Experience Week Connected Transport 201834



EssenDuisburg

Antwerpen

Den Haag

Amsterdam

Eindhoven

Düsseldorf

'We introduceren ook de meest 
innovatieve technologieën langs  
de TULIP-corridor, van Amsterdam 
tot Antwerpen en van Rotterdam  
tot het Ruhrgebied. Hier wil ik met 
Duitsland en België samenwerken 
om autonoom transport en 
innovatief verkeersbeheer te 
realiseren. Zodat we over een paar 
jaar dagelijks ten minste 100 truck 
platoons hebben rijden op deze 
routes. Deze stappen zijn 
noodzakelijke aanjagers van 
verandering.'
 

Cora van Nieuwenhuizen |  
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
(uit: Openingsspeech Intertraffic, 20 maart 2018)

Dagelijks ten minste 100 
truck platoons op de 
TULIP-corridor
Veelbelovende projecten worden als eerste 
toegepast op de TULIP-corridor: de meest 
innovatieve corridor ter wereld, die Nederlandse 
mainports (Rotterdam, Schiphol/AMS, Eindhoven) en 
Greenports (Aalsmeer, Westland) verbindt met de 
Haven van Antwerpen en het Ruhrgebied. Dit gaat 
niet alleen over snelwegen, maar ook om de 
gebieden eromheen die belangrijk zijn voor regionale 
distributie. In samenwerking met regionale 
overheden en het bedrijfsleven worden op de TULIP-
corridor projecten voorbereid met betrekking tot:
• truck platooning in de logistieke praktijk;
• zelfrijdende (L3/4) auto’s die communiceren met 

elkaar en de infrastructuur;
• slim verkeersmanagement (op basis van 

datadelen).

De TULIP-corridor projecten staan hoog op de 
agenda van de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. 
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Ambities connected 
transport

Vanaf 2020 rijden per dag 100 truck platoons op de 
TULIP-corridor, zodat: 
1. connected transport een substantiële bijdrage 

levert aan:
• CO2-reductie (tot 10 procent);
• Doorstroming (onder andere door hogere 

beladingsgraad en interactie met iVRI’s);
• Verkeersveiligheid (door middel van gedeelde 

veiligheidsdata uit voertuigen en gebruik actieve 
veiligheidssystemen). 

2. connected transport is geïntegreerd in de logistieke 
praktijk en een levensvatbare businesscase voor het 
bedrijfsleven ontstaat (o.a. door lager brandstof-
verbruik, hogere beladingsgraad en later wellicht 
efficiëntere omgang met rij- en rusttijden); 

3. duidelijk is onder welke randvoorwaarden (impact 
op infrastructuur, cybersecurity, privacy, wetgeving, 
data delen, betaalsystemen) connected transport 
grootschalig in Europa kan worden 
geïmplementeerd. 
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Bart Banning
Sector Banker Transport & Logistiek  
ABN-AMRO

Het innovatie-virus schudt de transportsector op. Geen angst, 
want innovaties zijn interessant en hard nodig. Baanbrekende 
aanpak is nodig bij het bouwen aan een betere wereld van 
morgen. Truck Platooning biedt een oplossing voor de 
toenemende congestieproblematiek, het chauffeurstekort, 
C02-reductie en het beter benutten van vervoerscapaciteit. 
Dus waarom niet? Het geloof in de succesvolle implementatie 
is nog niet zo hoog onder bedrijven uit de sector zelf. Dat 
bleek onlangs uit ons rapport over zes innovatie-thema’s in 
de logistieke sector. Op de assen van kans en impact scoorde 
Truck Platooning lager in vergelijking met thema’s als 
Business Intelligence en Blockchain. Ik kan me daar wel iets 
bij voorstellen. Truck Platooning valt onder de categorie 
‘complexe uitdaging’. Het vergt inzet van vele stakeholders  
die tegelijkertijd eigen agenda’s en belangen ruimte moeten 
geven vanuit een breed gedeelde ambitie. Complexe 
dilemma’s worden enkel samen opgelost. 
 
Het mooie van Truck Platooning is dat hier de fysieke wereld 
van trucks en asfalt letterlijk connected wordt met nieuwe 
(sensor)technologieën en toegepaste data-informatie. De 
technologische en digitale transformatie bieden grote 
potentie omdat we feitelijk nog maar aan het begin staan van 
de  mogelijkheden die er zijn. Smart Mobility gaat hiermee 
definitief een nieuwe fase in.
 
Met de ervaringen van de European Truck Platooning 
Challenge 2016 in het geheugen is onlangs een belangrijke 
vervolgstap genomen met de Experience Week Connected 
Transport. Met deelname van partijen met één doel: het 

willen ontdekken hoe deze innovatie in de praktijk kan 
werken! 
 
Met de eerder genoemde breed gedeelde ambitie tussen 
gebruikers, leveranciers en ook rijksoverheid als vertrekpunt. 
Door kennis van meerdere sectoren in één project samen te 
voegen krijgen we zaken ook echt voor elkaar. In deze 
Experience week waren alle relevante stakeholders aanwezig; 
een haast onmogelijke klus. In deze tijd van hoogconjunctuur is 
de factor tijd het meest kostbare wat je kunt vragen van elkaar. 
Maar tijd en geld zijn geïnvesteerd, en kennis en data zijn 
gedeeld. Zonder exact vooraf te weten wat het gaat opleveren. 
Dat is best wel eng. En wellicht ook een van de redenen 
waarom het aantal true believers achterblijft. Het is vanuit het 
initiatief van het TULIP programma gelukt. Schouders eronder 
en met elkaar, goed voorbereid, op ontdekkingsreis.  
 
Technologie en data zijn het fundament, maar vergeet het 
menselijke aspect niet. De wil én overtuiging dat dé route naar 
een succesvolle toepassing van deze innovatie via één eco-
systeem leidt, moeten gedragen worden. Dit emotionele 
element is cruciaal in de ontdekkingsreis en gelukkig (nog) niet 
te automatiseren. 
 

Truck platooning, dé innovatie  
waar echt alles samenkomt

'Truck connectivity biedt ons als truckfabrikant de mogelijkheid om echt 
meerwaarde te bieden aan zowel de transportbedrijven en de chauffeurs, 
als de samenleving. Denk aan thema’s als veiligheid, efficiëntie, 
duurzaamheid en verkeersdoorstroming.'
 
Eric Brok | Mercedes-Benz Trucks

'Truck platooning maakt binnen Scania deel uit van het Connected Vehicle 
programma en is een opstap naar (semi-)autonomous truckdriving. Naar 
de toekomst zal het autonomiegehalte van de truck verder stijgen en in 
deze ontwikkeling levert truck platooning belangrijke data op. Voor onze 
klanten en de maatschappij zal truck platooning resulteren in een grotere 
verkeersveiligheid, minder belasting van het milieu en lagere 
brandstofkosten. Niet zozeer de techniek wordt getest, maar er ligt meer 
focus op de inpassing van de platoonende trucks in de logistieke processen 
van transportbedrijven. Ook vindt er op diverse trajecten digitale interactie 
plaats met de infrastructuur. Daar ligt wat ons betreft het belang van de 
Experience Week.'
 
Janko van der Baan | Scania Benelux

Experience Week Connected Transport 2018 | 41| Experience Week Connected Transport 201840



EXPERIENCE WEEK 
VAN DAG TOT DAG
1-5 oktober 2018

4



Gedurende vijf intensieve dagen kwamen Rijk en regionale overheden,  
logistieke partners, dataleveranciers en kennisinstellingen samen om in de praktijk 
de verbinding te leggen tussen verkeersmanagement en logistiek. Van maandag  
1 oktober tot en met vrijdag 5 oktober 2018 zijn 250 ritten gemaakt met in konvooi 
rijdende trucks van verschillende vervoerders, allen voorzien van de laatste 
connected technologie. Deelnemende sectoren waren retail, container, veiling en er 
werd ook in konvooi gereden in de gebouwde omgeving.

EXPERIENCE WEEK CONNECTED TRANSPORT VAN DAG TOT DAG

VRIJDAG 5 OKTOBER 2018
ECT EUROMAX

THEMA:
Slotdag/afronding

INSTEEK:
Terugblik resultaten delen/lessons 
learned

PROGRAMMA:
MAASVLAKTE | ECT EUROMAX
tijd: 09.30 - 14.00 uur
Presentaties met koplopers
Community vergadering: 
Vervolgstappen 
roadmap 2018 - 2020

Ervaringen en resultaten van 
de Experience Week Connected 
Transport worden vastgelegd 
in boekje ‘Lessons Learnt’. 
 Beschikbaar vanaf 1 november 
bij merel.vanbeekum@rws.nl

WOENSDAG 3 OKTOBER 2018
CLUSTER GEBOUWDE OMGEVING

THEMA:
Real Life beelden

INSTEEK:
Ervaring/eff ect ACC kovooien voor 
infra/verkeersmanagement

PROGRAMMA:
HELMOND | INNOVATIECENTRALE
tijd: 08.30 - 14.30 uur
Wethouder/genodigden Ronde tafel

HVTT15 PRESENTATIE 
tijd: 16.10 - 17.00 uur
locatie: De Doelen Rott erdam
Side-event

DONDERDAG 4 OKTOBER 2018
INNOVATION EXPO

THEMA:
Kennisdeling

INSTEEK:
Koppeling logistiekverkeers-
management

PROGRAMMA:
ROTTERDAM | INNOVATIE EXPO
tijd: 13.00 - 15.45 uur
locatie: RDM terrein
• Bijeenkomst met minister 

ca. 13.00 - 14.00 uur
• Stand/scherm mobiliteitsplein
• Presentatie 15.00-15.45 uur
     

MULTI DISCIPLINAIRE SAMENWERKING EN DEELNEMERS

VIER CLUSTERS:  retail, veiling, container, ‘gebouwde omgeving’ (Helmond)   
OVERHEID: Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, gemeenten Rott erdam, Tilburg en Helmond, 
provincies Utrecht, N-Brabant (SmartWayz) en MRDH
VERLADERS: Albert Heijn, van der Slot (Veiling Aalsmeer) en DHL

VERVOERDERS:  Jan de Rijk, DHL, De Rijke Logistics, Overbeek, Starmans, Peter Appel, Cornelissen, 
Van de Broek Logistics, Van der Slot transport en GVT
OEM: DAF Nederland (chauff eurs instructie)
OVERIG: ECT terminals, TVM, Dynniq, TNO, Simacan, Districon, App2Track, KPN, Be-Mobile ,
Flitsmeister, Talking Traffi  c, TLN, RHDHV, V-tron, Kyocera, SmartPort, Havenbedrijf Rott erdam, 
Compass en Swarco

MAANDAG 1 OKTOBER 2018
CLUSTER RETAIL

THEMA:
Startsein testweek

INSTEEK:
ACC konvooien op innovatieve 
corridors  door NL

PROGRAMMA:
TILBURG | DC ALBERT HEIJN
tijd: 08.00 - 10.00 uur
Ontbijtsessie
Ministerie van IenW, wethouder/
genodigden
Paneldiscussie
Persmoment

DINSDAG 2 OKTOBER 2018
CLUSTER CONTAINER TRANSPORT

THEMA:
Testen met combi-container op 
Maasvlakte/regio Rott erdam

INSTEEK:
Zeven demo’s: eff ect ACC kovooien 
op: IvRI/Roadsworks warning/In 
Vehicle Signage/Konvooidetectie/ 
Konvooi matchmaking/Tire Pressure 
Measurement, Gate in Gate out/ 
 Focus chauff eurs en planners

PROGRAMMA:
ROTTERDAM FUTURELAND
tijd: 12.00 - 15.30 uur
Presentaties en real life demon-
straties
Simulation game INDEEP
Gastheer Havenbedrijf Rott erdam

EXPERIENCE WEEK CONNECTED TRANSPORT VAN DAG TOT DAG
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'Optimalisatie in de logistieke keten vraagt om verbindingen tussen bestaande 
technologieën en toe passingen en tussen verschillende disciplines (logistiek, verkeers-
management, datadelen en nieuwe voertuigtechnologieën). In de eerste week van 
oktober organiseer ik een ‘experience week connected transport’ om in de praktijk op 
basis van bestaande technologie de eerste stappen te zetten in het samen brengen van 
deze disciplines, samen met logistieke partners en medeoverheden.'
Cora van Nieuwenhuizen | Minister van Infrastructuur en Waterstaat  
(uit: Tweede Kamerbrief ‘Smart Mobility. Dutch Reality.’, 4 oktober 2018) 

'TNO is gevraagd op te treden als technisch coördinator. Wij zijn het onafhankelijke 
geweten, maar ook de technische vraagbaak voor vragen rondom technologie. 
Daarnaast ondersteunt ons team het Containercluster. Wij zorgen ervoor dat de 
transporteurs hun ritten kunnen rijden, dat technische demo’s te zien zijn en dat 
chauffeurs ervaring op kunnen doen met veilig rijden. Grote winst is dat we in plaats 
van allemaal losse projecten nu verbindingen aanbrengen. Voorheen lag de focus 
vooral op technische innovatie, maar nu we werken ook aan sociale innovatie ter 
vergroting van adoptie van nieuwe technologie: ervaringen van chauffeurs, verbinding 
met logistieke sector en interactie met verkeersmanagement. Met als wenkend 
perspectief dat we in de toekomst routine opbouwen via vaste corridors. Inzichten die 
we nu opdoen moeten straks landen in de dagelijkse operatie.’
Ellen Lastdrager | TNO



Proof of concepts

1

2

3
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Drie Proof of Concepts
In de Experience Week lag de nadruk dus niet op verdere 
eenzijdige ontwikkeling van de techniek, maar juist op het 
zetten van stappen in de vernieuwing van het totale mobiliteits-
ecosysteem, te beginnen met systeeminnovatie, waaronder 
sociale innovatie en het trainen van reguliere chauffeurs. Zij 
zijn het immers die moeten kennismaken met (ACC) konvooi 
rijden, inclusief de interactie met intelligente verkeerslichten 
(iVRI’s) en nieuwe informatiediensten, zoals Road Works 
Warning en Tire Pressure Measurement. Testen in de Experience 
Week draaiden om deze drie Proof of Concepts:
1. ACC-konvooi rijden;
2. Interactie met intelligente verkeerslichten (iVRI’s), en;
3. Road Works Warning, konvooidetectie en Tire Pressure 

Measurement.
 
Voor het eerst is in dit experiment gereden mét beladen 
voertuigen en mét reguliere professionele chauffeurs. In alle 
showcases is zoveel mogelijk de dagelijkse logistieke operatie 
aangehouden, inclusief strakke planningen, laad- en lostijden 
en congestie op de weg. 

Vijf locaties
Vanuit vijf locaties (Aalsmeer, Helmond, Roosendaal, 
Rotterdam/Maasvlakte, Tilburg) en verspreid over vijf dagen zijn 
250 ritten afgelegd, die passen in de (TULIP)-corridor 
Amsterdam-Antwerpen/ Rotterdam-Ruhrgebied.
 
De konvooien vertrokken vanaf vier verschillende soorten hubs, 
die vier verschillende dynamieken meebrengen en als zodanig 
vier verschillende showcases vormden in de Experience Week:
1. Distributiecentrum Albert Heijn: retail
2. Maasvlakte Rotterdam: containertransport
3. Bloemenveiling Aalsmeer: bloemen en planten
4. Helmond: binnenstedelijk gebied
 
Te testen onderdelen in de verschillende showcases:
• Communicatie met intelligente verkeersregelinstallaties 

(iVRI’s)
• Road Works Warning (in car)
• Konvooi matching (ACC-techniek)
• Bandenspanningsmetingen (Tire Pressure Measurement)
• Gate-in/Gate-out proces

Slimme konvooien
De deelnemende trucks reden in een konvooi: een groep van 
maximaal drie vrachtwagens, die als eenheid werden ingepland 
en op ruime en veilige volgafstand (30 meter bij 80 km/uur) van 
elkaar reden. De trucks waren voorzien van Adaptive Cruise 
Control (ACC), een systeem dat een constante snelheid 
aanhoudt en automatisch afstand bewaart tot een voorliggend 
voertuig.
 

iVRI’s

Daarnaast was iedere truck voorzien van connected 
technologie: systemen die het mogelijk maken om het gehele 
konvooi veilig en in zijn geheel over kruispunten te geleiden. 
Elk konvooi werd in een vroeg stadium gedetecteerd door 
intelligente verkeerslichten (iVRI’s) op de kruispunten, waarna 
het konvooi langer groen licht kreeg en prioriteit boven ander 
verkeer. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van 
het landelijk samenwerkingsverband Talking Traffic en worden 
vanaf begin 2018 op landelijke schaal uitgerold.

App2Track

Chauffeurs konden in App2Track de uitnodiging zien voor 
deelname aan een konvooi. In de app werd door de chauffeurs 
na het laden op het Albert Heijn Distributiecentrum 
aangegeven: ‘klaar voor vertrek’. Waarna de volgorde en 
definitieve tijd van samenstelling van het konvooi aan de groep 
werd doorgegeven. In de Simacan Control Tower werd elke stap 
in dit proces gemonitord en kon men de voertuigen realtime 
volgen op de overzichtskaart. In de week voorafgaand aan de 
Experience Week is dit tijdens de chauffeursdag op de DAF 
testbaan in Sint Oedenrode geoefend door zo’n 25 chauffeurs.



‘Voor ons geldt niet: het platoon gaat 
rijden. Nee: Jos, onze chauffeur, gaat 
rijden. En komt hij ‘s avonds weer 
veilig thuis?’ 

Mark van der Drift | Cornelissen Groep 

‘Het scheelt veel stress, Adaptive 
Cruise Control: afstand houden, op 
veilige afstand blijven, dat doet de 
truck nu zelf. Als we in convooi rijden 
is het veel minder remmen, 
optrekken, remmen. Dat scheelt een 
hoop brandstof en is goed voor het 
milieu. Lijkt dus ideaal.’ 

Kasper van Breugel | Van den Broek Logistics
‘Als marktleider stedelijk 
verkeersmanagement zijn wij heel 
blij dat zoveel verschillende werelden 
in de Experience Week eindelijk 
samenkomen.’ 

Cees de Wijs | Dynniq 

‘Dit gaat veel meer over gedrag dan 
over techniek.’ 

Manon Baartmans | Havenbedrijf Moerdijk

‘We komen pas écht verder als we 
alle data delen en vervoerders niet 
steeds voor hun eigen 
boordcomputers kiezen.’ 
Ben Dijkstra | App2Track

‘We moeten toe naar een toekomst 
waarin trucks met willekeurig welke 
andere trucks kunnen platoonen.’ 

Kees Overbeek jr. | Overbeek
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Bron: Youtube dutchmobilityinnovations.com

'Dankzij de iVRI’s kunnen we niet alleen data zenden naar voertuigen maar ook data 
ontvangen. De applicatie GreenFlow for Trucks van Dynniq maakt het mogelijk om 
vrachtwagens prioriteit te geven op basis van vooraf vastgestelde beleidsregels, zoals 
bijvoorbeeld vrachtwagens met gevaarlijke stoffen of zwaar transport. Daardoor kan 
onze adaptieve verkeersregeling (ImFlow) het verkeer in combinatie met zo’n transport 
veilig en efficiënt laten doorstromen. De timing van de iVRI wordt in dit geval 
afgestemd op het naderende zware vrachtverkeer. De prioriteitsaanvraag voor groen 
licht en de verlenging daarvan voor in dit geval vrachtverkeer geeft besparingen in tijd, 
brandstof en CO2 en het vermindert geluidsoverlast en slijtage van het asfalt.'
Haye Mensonides | Dynniq

‘De huidige stand van de techniek in onze producten - en van App2Track en Dynniq 
– leidt nu al tot mooie en nuttige zaken. Voor verladers en vervoerders, maar ook voor 
algemeen maatschappelijke doelstellingen, zoals leefbaarheid en duurzaamheid. 
Simacan heeft de producten Simacan Transport Cloud en Simacan Control Tower 
ingezet om het plannen van de platoons tijdens de Experience Week mogelijk te 
maken. Zelfs van vrachtwagens van verschillende transportbedrijven in één platoon. In 
de Control Tower hadden we real time zicht op de platoons, inclusief de actuele en te 
verwachte verkeerssituatie. Onze Transport Cloud stond direct in verbinding met de 
vrachtwagens, zodat de ritplanning ook beschikbaar was in de cabine voor de 
chauffeurs. Die zagen dat op de app van App2Track.’
Rob Schuurbiers | Simacan

Transportflow van distributiecentrum naar schap

Het beste bewijs voor ons 
gemeenschappelijke succes: de 
animatie retailcluster is inmiddels 
meer dan 200.000 keer bekeken!
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Chauffeursdag,  
19 september 2018
De speciale chauffeursdag, georganiseerd ter voorbereiding 
op de Experience Week, was een groot succes. Zo’n 25 
chauffeurs van bijna alle vervoerders namen met 15 
vrachtwagen combinaties deel en maakten op de DAF 
testbaan in Sint Oedenrode – veelal voor het eerst – kennis 
met het rijden in een konvooi. Er is veel draagvlak gecreëerd 
onder de chauffeurs. En ook nuttige feedback opgehaald. Alle 
aspecten, waaronder verkeersveiligheid én eigen 
verantwoordelijkheid zijn uitgebreid gedeeld.

‘De chauffeur is het allerbelangrijkste voor 
ons. Niet alleen zien we graag dat de 
chauffeur met plezier naar zijn werk gaat, 
ook dat hij weer veilig en op tijd 
thuiskomt. Connected Transport maakte 
het transport veiliger, de doorstroming 
beter en de ritduur voorspelbaarder. Zo 
maken we het werk voor onze mensen elke 
dag leuker en beter.’

Mark van der Drift | Cornelissen Groep
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'DAF ondersteunde de Experience Week met het beschikbaar stellen van de 
DAF proefbaan en als sponsor van het HVTT15 congres. Er reden dit keer 
enkel DAF’s op de testtrajecten die gebruik maakte van de beschikbare 
intelligente connect systemen waarmee de DAF’s zijn uitgerust. DAF heeft 
de afgelopen jaren vooruitstrevende testen gedaan met platooning en is de 
enige fabrikant die in Engeland een reallife platooning test gaat doen bij 
een eindgebruiker. Wij verwachten dat platooning een opmaat is naar 
connected driving waarbij meerdere trucks in konvooi over de snelweg 
bewegen. De trucks worden dan middels een klik-systeem met elkaar 
verbonden, zodra ze in elkaars zone rijden'. Bij platooning is 1 + 1: 4, de 
verlader, de vervoerder, de chauffeur en het milieu profiteren van de betere 
en veiligere doorstroming van het goederenvervoer. De Experience Week 
heeft naar mijn mening alle stakeholders overtuigd van de toegevoegde 
waarde.'

Michiel Kuijs | DAF Nederland

‘Ik had eerst mijn bedenkingen. Je hoort wel eens dat ons werk straks wordt 
overgenomen door techniek en ik was bang dat het werk saai zou worden. 
Maar mijn eerste rit bleek best een positieve ervaring… ik kreeg veel meer 
informatie onderweg, waardoor ik veel beter kon reageren op wat er om 
mij heen gebeurde. Rijden werd veel comfortabeler, omdat ik niet steeds 
hoefde te stoppen. En hoe mooi was het om in dit experiment ook nog eens 
voorop zo’n konvooi te rijden!’
Jos van Loon | Chauffeur Cornelissen Groep

‘Autonoom platoonen vraagt om een compleet andere mindset. Dáárom 
zijn we al in 2011 gestart met de Tielbeke-academie waar zo’n 35 leerlingen 
van 17-23 jaar een MBO-2 opleiding volgen tot chauffeur beroepsgoederen - 
vervoer. Na succesvolle afronding leidt dit tot een Tielbeke baan! Zo leveren 
wij als logistiek dienstverlener een bijdrage aan de noodzakelijke transitie 
van chauffeur tot operator!’
Ernst-Jan Dorgelo | Tielbeke 

Centrale rol voor de chauffeur
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Chauffeur van de Toekomst
De chauffeur en het chauffeursvak spelen 
een dominante rol binnen de uitrol van 
connected transport. Daarom is met steun 
van onder andere TLN (brancheorganisatie), 
CBR (opleider/examinator), TVM 
(verzekeraar), TNO (knowhow), Getru 
(logistieke dienstverlener), FNV Transport & 
Logistiek (vakbond) en Districon 
(consultancy) de werkgroep Chauffeur van de 
toekomst ingericht. De overheid is via IenW/
RWS en SZW vertegenwoordigd. 

Binnen de werkgroep worden onderwerpen 
besproken die betrekking hebben op de 
transformatie van het chauffeursvak: van 
chauffeur naar operator. In het licht van 
nieuwe – en snelle – technologische 
ontwikkelingen, zoals platooning, en 
veranderende wet- en regelgeving, kijkt de 
werkgroep naar de impact op chauffeurs-
competenties. Maar ook onderwerpen als 
‘schadeprofielen’ en ‘chauffeurs gedrag’ staan 
op de agenda. 

De werkgroep Chauffeur van de Toekomst 
richt zich op activiteiten tot en met 2019. TLN 
is voorzitter en trekker van de werkgroep. 

Chauffeur wordt 
operator
‘De wereld binnen en buiten de sector verandert steeds sneller 
onder invloed van robotisering en digitalisering, de vierde 
industriële revolutie. Connected transport is zo’n techno-
logische ontwikkeling, die voor transport en logistiek heel 
waardevol kan zijn. Het schept een nieuwe verhouding tussen 
ondernemen (tussen mens en techniek), waardoor ook het 
chauffeursvak in een ander licht komt te staan, zowel 
maatschappelijk als bedrijfseconomisch. Het beroep wordt 
technischer en krijgt veel meer eigenschappen van een 
operator. 
 
Opvallend is dat de chauffeurs die aan de Experience Week 
deelnamen ontzettend enthousiast zijn, vooral over de 
nieuwe manier van inrichten van transportbewegingen. Deze 
innovatie biedt kansen op meer veiligheid in het verkeer, meer 
duurzaamheid, efficiënter transport en – hierdoor –  
een beter rendement. Waardevolle aspecten, waar TLN en 
haar leden veel aandacht voor hebben' 

 
 
 
 
 

Arthur van Dijk
TLN
Ambassadeur 'Chauffeur van de Toekomst'

Let's make this 
happen
‘Getru rijdt jaarlijks zo’n 30 miljoen kilometer over hoofdzakelijk 
internationale corridors van Nederland naar bestemmingen in 
Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal. De afstanden van de 
transporten zullen niet veranderen, maar de wijze waarop we 
vervoeren wel. Dat vergt een andere manier van denken, durven en 
doen.
 
Dé uitdaging voor de komende jaren is een vernieuwende logistieke 
aanpak op die internationale corridors waarin thema’s als nieuwe 
technologie, sociale werkomstandig heden/Chauffeur van de 
Toekomst, verkeerveiligheid en milieu centraal staan. Grens-
overschrijdend LZV en truck platooning – of zelfs een combinatie 
hiervan – zijn onmisbaar in de toekomstige ambities van Getru 
Logistics. Als je echt stappen wilt maken, zul je nieuwe technolo-
gieën moeten koppelen aan nieuwe ideeën, die uit de markt zelf 
komen. 
 
Bij Getru geloven we daarom in ‘meer op minder asfalt’: 
ontkoppelen van truck en chauffeur, opknippen van internationale 
ritten, rijden volgens dienstrooster, veilige en sociale 
overnachtingen, verminderde stilstand van de truck, en van minder 
emissie naar zero emissie. Anders gezegd: beter voor ons allemaal. 
Maar om deze uitdagende ambitie te verwezenlijken is meer nodig. 
Daarom dagen we ‘iedereen’ in de keten uit om aan tafel te komen, 
mee te denken, mee te durven, en vooral mee te doen.’
 

Willem Bergsma 
Frank van der Meer
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Programma Experience Week 
Maandag 1 oktober: 
Kick-off distributiecentrum 
Albert Heijn

Op 1 oktober gaf Mario Jacobs, wethouder Mobiliteit in Tilburg 
het startschot voor de Experience Week Connected Transport. 
In het bijzijn van ruim 60 genodigden, stakeholders en partners 
uit de connected transport community, sprak hij zijn waardering  
uit voor de serie experimenten in de praktijk. 'Tilburg vindt het 
belangrijk om actief te werken aan oplossingen voor duurzame 
en slimme mobiliteit. Zo dragen we bij aan een veilige, leefbare 
en bereikbare stad en regio', aldus Mario Jacobs, wethouder 
Slimme en Duurzame Mobiliteit van de gemeente Tilburg. 
'Tilburg bouwt dit jaar 21 verkeerslichten om naar iVRI's. Met 
deze slimme verkeers lichten wordt het mogelijk om 
‘Connected Transport’ toe te passen. Het experimenteren 
tijdens de Experience Week past naadloos bij hoe wij in Tilburg 
werken: samen met partijen, zoals in dit geval met 
Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat 
en SmartwayZ.NL, in de praktijk uitproberen of en zo ja hoe 
dingen werken.'
 
Dirk-Jan de Bruijn, programmadirecteur TULIP Truck 
platooning, hield ter introductie een kort vraaggesprek met 
betrokken partners in de Experience Week. 'Ik ben heel blij dat 
de community hier bij elkaar is. We zetten vandaag en de rest 
van de week onomkeerbare stappen om verschillende 
disciplines in de logistieke keten te integreren. Samen zetten 
we een nieuw ecosysteem in beweging. Dat kun je niet 
vanachter een Haags bureau bedenken.'

 
Klokslag 09.00 uur startte, uitgeleid door pers en publiek, het 
allereerste ACC-konvooi in de Experience Week. Drie trucks 
reden vanaf het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg 
hun testrit over de A58 en de N261 in de ruit Tilburg. Deze 
testrit was onderdeel van Showcase 2: retailtransport. 
Centraal stond het monitoren van ACC-konvooi matching op 
innovatieve corridors in Nederland.

‘Elke vijf minuten vertrekken vanuit dit 
distributiecentrum vier trucks om dagelijks 
250 winkels te bevoorraden. Hier ligt een 
groot potentieel voor truck platooning.’ 

Tony Vendrig | Albert Heijn 
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Dinsdag 2 oktober:
Futureland, Maasvlakte, 
Rotterdam

Op 2 oktober zijn testritten gereden in de regio Rotterdam/
Maasvlakte, als onderdeel van Showcase 1: Container 
transport. In de diverse ritten is geëxperimenteerd met 
transporten die de Rotterdamse containersector dagelijks 
uitvoert. Elke dag gaan er onnoemelijk veel goederenstromen 
over de weg vanuit de haven naar het achterland en terug. 
Aandacht voor groener, duurzamer en efficiënt transport 
binnen de Rotterdamse containersector is daarom van groot 
belang.

In deze showcase zijn onder andere tests uitgevoerd met: de 
communicatie met nieuwe intelligente verkeersregel-
installaties (iVRI’s), bandenspanningsmetingen (Tire Pressure 
Measurement), in-car wegwerkzaamheden-berichtgeving 
(Road Works Warning) en het in konvooi doorrijden van de 
Gate-In bij de ECT Delta Terminal.

Naast de testritten was er een begeleidend informatief 
programma in Futureland. Dirk-Jan de Bruijn (IenW/RWS) 
gaf een overzicht van de verschillende showcases in de 
Experience Week en de doelen erachter.

Bob Dodemont van het Havenbedrijf Rotterdam lichtte 
vervolgens het belang toe van een optimale flow van 
containertrucks in de haven. Dirk Koppenol van SmartPort 
gaf een inkijkje in het onderzoek naar een seamless en 
gedigitaliseerde haven. Uiteindelijk kwamen verschillende 
transporteurs aan het woord die dagelijks vele kilometers 
rijden in het havengebied. Stuk voor stuk lichtten zij toe het 
essentieel te vinden mee te doen aan de Experience Week. 
Onder andere om zo te kunnen bijdragen aan het oplossen 
van de belangrijke mobiliteits - en transportvraagstukken die 
er liggen.

‘Pionieren zit in de genen van Jan de Rijk Logistics. Wij hebben geparticipeerd in de Showcase 
Containertransport met een dagelijks konvooi van drie trucks, dat van onze site in 
Roosendaal naar de Rotterdamse haven. De trucks waren 'connected' met de iVRI's. Zo kon 
het konvooi op circa 1 kilometer een aanvraag doen voor ‘groen licht’. De ervaringen moeten 
leiden tot een verbeterde doorstroming met positieve effecten voor milieu en economie.’
Sjel Wijngaards | Jan de Rijk Logistics
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Woensdag 3 oktober:
Automative Campus Helmond

Op 3 oktober vonden testritten plaats in het kader van 
Showcase 4: gebouwde omgeving. Vanaf Van den Broek 
Logistics reden konvooien langs een streng van intelligente 
verkeersregelinstallaties (iVRI’s) over de N270 door 
Helmond. 

Later die dag sprak innovatiewethouder Jos van Bree 
(gemeente Helmond) een welkomstwoord aan circa 35 
participanten. 'Wij doen al meer dan 10 jaar pilots voor 
logistiek en connected transport. Ik denk aan projecten als 
Green priority en GLOSA voor trucks. Dit experiment in het 
kader van de Experience Week is een showcase van 10 jaar 
lang testen. Hierin komt alles samen. Helmond werkt graag 
mee. Ik vind het ongelofelijk belangrijk dat er ruimte is en 
blijft voor innovatie in de automotive en Smart Mobility. 
De komende jaren zal de nadruk, ook in Helmond, steeds 
meer liggen op concrete toepassing van de coöperatieve 
verkeerstechnologie. En de opwaardering van coöperatieve 
verkeerstechnologie en integratie in het operationeel 
verkeersmanagement. Alleen zo kunnen we het 
vrachtverkeer in Helmond efficiënter door de stad leiden.’

Martin de Vries (Dynniq) en Karel van Rooij (Van den 
Broek Logistics) deelden de eerste ervaringen van die 
ochtend. 'Onze Green Flow for Trucks-app werkt!’, deelde 
De Vries onverbloemd mee. Waarna hij uitlegde dat alle 
trucks vrijwel zonder stops door de ‘groene golf’ reden en 

er slechts geringe vertraging zat in het advies dat de 
chauffeur gepresenteerd kreeg. Ook de route server werkte 
en vormt zo een basis voor verdere ontwikkeling, waarbij 
verkeerskundige kennis – begrip van de werking van de 
totale keten – onontbeerlijk is.
Van Rooij, als lokale ondernemer al jaren betrokken bij 
innovaties rondom connected transport in Helmond, gaf 
aan graag mee te werken aan de Experience Week en 
noemde doorstroming, brandstofbesparing, minder 
belasting voor milieu en verkeersveiligheid de belangrijkste 
drijfveren voor deelname. ,Onze chauffeurs testen graag 
mee en zouden morgen zo met de app verder willen rijden.

‘Truck platooning, of liever gezegd connected driving, zien wij bij grootschalige 
uitrol voor de middellange termijn een bijdrage leveren aan een betere 
verkeersveiligheid en efficiënte doorstroming. Voor de echt langere termijn zou 
het de mogelijkheid kunnen zijn voor automated driving.’
Peter Appel | Peter Appel Transport
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De afsluitende discussie spitste zich vooral toe op de te 
behalen benefits: efficient, veilig en duurzaam 
goederenvervoer in de bebouwde omgeving. Kern van de 
discussie? Connected transport (truck platooning) is geen 
doel op zich, maar een middel om de beleidsdoelstellingen - 
doorstroming, duurzaamheid en veiligheid - te dienen. De 
randvoorwaarden moeten dan wel op orde zijn:
1. efficiency: connected rijden vraagt om een andere manier 

van werken en wordt pas echt een succes als de planning 
van de gehele logistieke keten hierin meedraait;

2. doorstroming: beschikbaarheid van data, iVRI’s en slimme 
infrastructuur is essentieel. De te behalen winst (10-17 
procent meer doorstroming) is aanzienlijk, en de nadelen 
voor kruisend verkeer (1-2 procent) verwaarloosbaar 
(onderzoek SmartwayZ.NL);

3. veiligheid: de effecten op macro en micro niveau zijn nog 
onduidelijk en vragen nader onderzoek; 

4. duurzaamheid: het verdient aanbeveling aan te haken bij 
klimaatdoelstellingen en klimaattafels; 

5. invoering: het uitvoeren van experimenten, de komende 
twee jaar, leidt tot een kritische  massa die nodig is voor 
grootschalige uitrol. 

Symposium HVTT15, Rotterdam
Naast de showcase Gebouwde Omgeving in Helmond gaf 
Michiel Jak (adviseur IenW/MRDH) later op de dag een 
presentatie over de Experience Week Connected Transport op 
het symposium HVTT15 (Heavy Vehicle Transport Technology) 
in de Rotterdamse Doelen.  

Wetenschappers, kennisinstellingen, wegbeheerders, OEM’s 
en ontwikkelaars van technologie uit alle continenten 
bezochten dit tweejaarlijkse internationale symposium.

Learning by doing
In de presentatie van Michiel Jak stond de Nederlandse 
aanpak van Smart Mobility centraal: multi-disciplinair, in 
publiek/private samenwerkingen en via Learning by doing. 
De opzet en aanpak van de Experience Week Connected 
Transport werd met belangstelling gevolgd.

‘Zien is geloven - tijdens de Experience 
Week hebben we laten zien dat veel 
besparingen ook in de praktijk zijn te 
realiseren. En dat met technieken die nu al 
beschikbaar zijn.’

Frits Korthals Altes | Turner

‘Connected transport biedt enorme kansen om 
de binnensteden te ontlasten; het vergroot de 
doorstroming en veiligheid, en het vermindert de 
CO2-uitstoot.’ 
Jos van Bree | Wethouder gemeente Helmond
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Donderdag 4 oktober: 
Innovation Expo 2018, 
Rotterdam
Op 4 oktober was een delegatie van de Experience Week 
Connected Transport aanwezig op de Innovation Expo 2018 in 
Rotterdam, een grootschalige beurs met de nieuwste trends en 
innovaties die kunnen bijdragen aan het veilig, leefbaar en 
bereikbaar houden van ons land. Er waren Nederlandse 
oplossingen te zien voor de grote maat schappelijke 
uitdagingen op het gebied van circulaire economie, energie, 
water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid en 
voedsel. 

Smart Mobility 
Ook Smart Mobility maakte nadrukkelijk onderdeel uit van de 
Innovation Expo. Minister Cora van Nieuwenhuizen bezocht de 
expo en lanceerde – samen met vertegenwoordigers van Rijk, 
provincies, G5, metropool- en vervoerregio’s – een convenant 
waarin partijen onderstrepen de krachten te bundelen om de 
ontwikkeling van Smart Mobility verder te brengen. 

Krachtenbundeling
Tijdens de Innovation Expo op 4 oktober op de Rotterdamse 
RDM-campus, presenteerden Rijk, provincies, gemeenten, 
metropool- en vervoerregio’s de Krachtenbundeling Smart 
Mobility, een gezamenlijke verklaring met hierin afspraken 
om samen op te trekken op het gebied van slimme mobiliteit. 
Ook nodigden zij bij deze gelegenheid marktpartijen, 
maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en 
eindgebruikers nadrukkelijk uit om mee te bouwen aan de 
mobiliteit van de toekomst.

Vier principes
• We werken als één overheid | richting de markt en reiziger
• We pakken het slim aan | juiste plek/schaal en niet dubbel
• We leren samen | delen van kennis en beslisinfo
• We kunnen het aan | organisatie en competentie

De komende vier jaar zetten de ondertekenaars van het 
convenant samen in op de volgende stap in de mobiliteits-
transitie: het realiseren van impact door enerzijds tot groot-
schalig gebruik te komen van wat nu al kan. En anderzijds door 
een verantwoorde introductie van nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk te maken. Dit vraagt om een verschuiving van losse 
testen en experimenten naar daadwerkelijke toepassing en 
gebruik in onze bestaande praktijk en werkprocessen. Dit luidt 
ook een nieuwe fase in. De vrijblijvendheid gaat er vanaf en er 
is een omslag in werkwijze, organisatie(s) en samenwerking 
nodig om Smart Mobility een volwaardige plek te geven naast 
traditionele middelen.

IenW-minister Cora van Nieuwenhuizen nam de tijd om 
tijdens haar bezoek aan de Innovation Expo in 
Rotterdam ook even langs het Mobiliteitsplein te gaan.

‘Nederland is te klein voor versplintering, dus 
trekken we samen op. Als het gaat om nieuwe 
technologie maken we steeds vaker de stap van 
testen, naar toepassen in de praktijk. Daarbij 
staat de veiligheid altijd voorop.’

Cora van Nieuwenhuizen | Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat
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Vrijdag 5 oktober: 
Slotdag ECT Delta Terminal

In een speciale bijeenkomst voor deelnemers aan de 
Experience Week bespraken circa 120 vertegenwoordigers  
van overheid, bedrijfsleven, logistiek- en transportsector, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties de 
ervaringen van de afgelopen dagen en werden de eerste 
resultaten van de testritten onderling gedeeld.

Van aanbod naar vraag
TULIP-programmadirecteur, Dirk-Jan de Bruijn, benadrukte in 
zijn welkomstwoord nog eens de insteek van de Experience 
Week. 'Tijdens de EU Truck Platooning Challenge lag de nadruk 
op het aanbod en speelden OEM’s de hoofdrol, tekenden de 28 
Europese ministers van Transport de Declaration of 
Amsterdam en experimenteerden we vooral met techniek, 
testrijders en lege trucks. Nu, 2,5 jaar later, hebben we de ‘flow 
van transport’ centraal gezet om efficiënt, veilig en duurzaam 
transport te realiseren. De vraag van verladers en vervoerders 
staat centraal.' 
En we hebben gereden met:
• echte chauffeurs;
• echte ladingen;
• integratie in de echte logistieke keten;
• in verbinding met innovatief verkeersmanagement.

De ACC-techniek is voorhanden. Niets weerhoudt ons ervan 
om verdere stappen in de ontwikkeling van connected 
transport te nemen. Maar laten we met elkaar ook beseffen 
dat dit soort experimenten in de praktijk niet in één nacht tot 
stand komen. Daar zijn heel veel gesprekken, met heel veel 
partners aan vooraf gegaan. Dit moeten we, ook in de 

toekomst, samen blijven doen. Zonder de ene partij boven de 
andere te stellen. Want: you only gain success, if you don’t care 
who gets the credits.”

Michiel Jak, adviseur IenW/MRDH, presenteerde op de slotdag 
een overzicht van eerste ervaringen en resultaten uit de 
Experience Week. De uitwerking hiervan staat in deel II van dit 
boekje: Lessons Learned.

It's amazing what you can accomplish, if 
you don't care who gets the credits

‘Innovatie is niet nieuw,  
maar wel onze toekomst.’ 

Leo Ruijs | ECT Terminals

‘Nu vertrekken de trucks nog 
kunstmatig gelijktijdig. Straks moet 
dat organisch gaan.’ 

Marcel Pater | Peter Appel Transport

‘Echte integratie van technologie in 
verkeersmanagement is deze week 
eindelijk tot stand gekomen.’ 

Peter Broekroelofs | Dynniq
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LESSONS LEARNED
showcases5



In dit hoofdstuk blikken we kort 
terug op de vier showcases en delen 
we de feitelijke resultaten en cijfers 
uit de Experience Week Connected 
Transport.

Showcase 1: Containertransport
In zes testritten is geëxperimenteerd met transporten die de 
Rotterdamse containersector dagelijks uitvoert in het 
Rotterdamse havengebied. 

Thema: testen met combi-container op Maasvlakte/regio 
Rotterdam.

Insteek: ervaringen en effectmeting op ACC-konvooien in 
communicatie met iVRI’s; Road Works Warning, In Vehicle 
Signage, Konvooi detectie/Konvooi matchmaking, Tire Pressure 
Measurement, Gate in-Gate out, focus op chauffeurs en 
planners.

Regio: Brienenoordbrug A16, Coloradoweg Rotterdam, A16 
Rotterdam-Dordrecht, A16 (bij afslag N3)

Deelnemers: Be-Mobile, Compass, DHL, De Rijke, Dynniq, ECT 
Rotterdam, Flitsmeister, GVT, Jan de Rijk, J.Starmans, Kyocera, 
MRDH, Port of Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SmartPort, 
Swarco, Talking Traffic, TNO, Overbeek, V-tron.
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Showcase 1: container transport (rotterdam-Maasvlakte 2)
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‘De Experience Week Connected Transport 
zetten we als overheid een eerste stap in 
het behalen van maatschappelijke doelen. 
Voor de MRDH zijn die verwoord in de 
Roadmap Next Economy en de 
Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid. 
Kortgezegd komen die neer op verbeteren 
van bereikbaarheid naar economische 
toplocaties, minder ongevallen en een 
reductie van CO2. Daarnaast is er een 
economisch doel om de regio aantrekkelijk 
te houden. Dit was de eerste grootschalige 
test met echt vervoer, waarin we de 
logistieke keten verbinden aan 
verkeersmanagement.’
Jan Willem Immerzeel | MRDH
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Showcase 2: Retail
Vanuit het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg zijn 
gedurende alle dagen van de Experience Week (1-5 oktober) 100 
testritten uitgevoerd met retailtransport volgens dagelijkse 
routes en planningen.

Thema: testen met retailtransport op de ruit Tilburg.

Insteek: ervaringen en effectmeting ACC-konvooien op 
innovatieve corridors door Nederland.

Regio: Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Antwerpen.

Deelnemers: Albert Heijn, App2Track, Cornelissen Groep, 
Dynniq, gemeente Tilburg, KPN, Peter Appel Transport, 
Simacan, SmartwayZ.NL,Talking Traffic.
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Showcase 2: Retail (Ruit Tilburg)
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‘De chauffeur is ook voor ons het 
allerbelangrijkst, en die blijft ook belangrijk. Met 
deze technieken vergroten we de veiligheid van 
lading en chauffeur. Zo krijgt het konvooi 
bijvoorbeeld prioriteit op kruispunten. Peter Appel 
Transport is al ruim drie jaar actief betrokken bij 
platooning. We participeren in discussies rondom 
connected transport vanuit gebruikers perspectief 
en zien het als onze verantwoordelijkheid om bij 
te dragen aan de betere verkeersveiligheid en 
doorstroming.’

Peter Appel | Peter Appel Transport

‘De ervaringen van deze Experience Week hebben 
ons vooral laten zien in welke mate de platoon-
planning ook echt wordt gerealiseerd. Het is 
belangrijk dat onze plannings systemen en de 
Control Tower er straks klaar voor zijn als 
platooning op grote schaal wordt uitgerold.’

Peter Leegstraten | Albert Heijn

'Tilburg vindt het belangrijk om actief te werken 
aan oplossingen voor duurzame en slimme 
mobiliteit. Zo dragen we bij aan een veilige, 
leefbare en bereikbare stad en regio. Wij bouwen 
dit jaar 21 verkeers lichten om naar iVRI's. Met 
deze slimme verkeerslichten wordt het mogelijk 
om ‘Connected Transport’ toe te passen. Het 
experimenteren tijdens de Experience Week past 
naadloos bij hoe wij werken: samen mét partijen, 
zoals in dit geval met RWS, IenW en SmartwayZ.
NL, in de praktijk uitproberen of en zo ja hoe 
dingen werken.'

Mario Jacobs | Wethouder Gemeente Tilburg
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Showcase 3: Bloemenveiling
Het allereerste ACC-konvooi dat deelnam aan de Experience 
Week vertrok op zondagavond 30 september vanaf 
bloemenveiling Aalsmeer. Dagelijks reden er twee konvooien 
van twee trucks en één LZV. 

Thema: testen dag- en nachttransporten.

Insteek: Ervaringen en effectmeting ACC-konvooien op dag- en 
nachtritten.

Regio: Provincie Utrecht, Gelderland, Limburg, naar grens 
Duitsland.

Deelnemers: Dynniq, Provincie Utrecht, Royal Flora Holland, 
Talking Traffic, Van der Slot Transport.

VenloVenlo

A9

A2

N261

A16

A2

N2

N279
N270

A270

A12

A50

A15

A15

A15

A15

A58

A50

A50

A50

A58

A58

A73

A73

A67
A67

A67

A17

A73

A76

N201

Coloradoviaduct

Drech�unnel

Van Brienenoordbrug

Veiling Aalsmeer

Hofland
Veenweg

Ingenieur
Enschedeweg

LEGENDA

iVRI

Road Works warning

Konvooi matching

Tire Pressure Measurement

Gate-in proces

Showcase 3: Veiling (Aalsmeer)
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‘Speciaal voor de Experience Week heeft de 
provincie Utrecht, in het kader van het 
project Goedopweg, drie iVRI’s op de N201 
vervroegd gerealiseerd. Wij wilden graag 
ervaring opdoen met connected transport. 
Kijken of de slimme verkeerslichten goed 
werken. Ook wilden we een indicatie van 
wat connected transport betekent voor 
besparing op brandstofverbruik en 
uitstoot. Na realisatie van alle iVRI’s op de 
N201 start Goedopweg een proef met 
prioriteit voor lokaal vrachtverkeer. Die 
zullen we straks vergelijken met deze 
resultaten.’

Sofie Lucassen | Provincie Utrecht

‘Ik ben enthousiast over dit experiment. De 
chauffeur gaat nóg veiliger de weg op.’ 

Alex van der Slot | Van der Slot Transport 
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Showcase 4: Gebouwde omgeving
Gedurende de hele Experience Week reed één konvooi van drie 
trucks in de gebouwde omgeving van Helmond. 

Thema: Real life testen.

Insteek: Ervaringen en effectmeting ACC-konvooien op 
infrastructuur en verkeersmanagement (green flow).

Regio: Helmond N270, vanaf Lage Dijk over Deurnseweg.

Deelnemers: Dynniq, Innovatie Centrale, gemeente Helmond, 
SmartwayZ.NL, Talking Traffic, Van den Broek Logistics.

Showcase 4: Gebouwde omgeving (Helmond)
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‘Na het ontwikkelen en testen, is het nu 
tijd om de slimme logistieke concepten 
snel in de praktijk uit te rollen en op grote 
schaal toe te gaan passen. Cruciaal daarbij 
is dat we ook beschikbare data met elkaar 
delen.’

Christophe van der Maat | SmartWayZ.nl
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Feiten en cijfers

Uitgangspunten:
Uitgangspunt voor de konvooiritten in de Experience 
Week Connected Transport was dat er gereden en getest 
werd met de technieken en mogelijkheden die al 
beschikbaar zijn. Die mogelijkheden zijn samen 
geïntegreerd in de logistieke keten:
1. ACC (1)-konvooien op 32m afstand bij 80 km/uur;
2. Binnen huidige wet- en regelgeving;
3. Gekoppeld aan innovatief verkeersmanagement, 

connected technologie en iVRI’s;
4. Met oog voor sociale innovatie;
5. En inzet van smart logistics (systeeminnovatie)

Er is concreet getest op:
1. IVRI’s
2. Road Works Warning
3. Konvooi Matching
4. Tire Pressure Measurement
5. Gate-in/gate-out process

Dynamieken/op vier lokaties:
1. Showcase Containertransport – Maasvlakte Rotterdam
2. Showcase Retail – distributiecentrum Albert Heijn – 

ruit Tilburg
3. Showcase bloemenveiling Aalsmeer – dag- en 

nachtkonvooien richting Duitsland, incl. 1 LZV
4. Showcase Gebouwde Omgeving – Helmond

De ACC (1)-konvooien:
• Bestonden uit een mix van vervoerders/verladers
• Reden met échte ladingen:
• Op reguliere routes;
• Volgens dagelijkse (real time) planningen;
• Met professionele chauffers. ‘We plannen nu gemiddeld zo een 8 procent stilstand verlies  

tijdens het rijden per dag per truck. Oorzaak zijn files en een gebrek 
aan doorstroming op de weg. In 2020 hopen we mede door de 
inzet van Talking Logistics daar een aanzienlijke verbetering in te 
bereiken. Dat is beter voor het milieu, onze efficiency en de 
veiligheid van chauffeurs. Een mooi doel voor de toekomst.’ 

Mark van der Drift | Cornelissen Groep

Opbrengsten 
voor de sector
Doorstroming:
Groene golf gekoppeld aan platooning levert tussen de 10 en 
17 procent winst op, nadeel voor wachters is verwaarloosbaar 
tot 1-2 procent).

Duurzaamheid:
Participerend vervoerder Alex van der Slot claimt 6-14 procent 
brandstof besparing (konvooi 2 trucks bij 2100 km): ‘op 
jaarlijks 175.000 km per truck bespaart dat toch al snel zo’n 
slordige 6000 liter diesel; per stop scheelt dat bij optrekken 
een dikke liter brandstof.’

Veiligheid: 
Systemen zijn zo’n 25-40 keer alerter dan de chauffeur; 82km 
p/u betekent bijna 25 m/s; de gemiddelde reactietijd  
bedraagt > 2 sec. (Bron Van der Slot Transport).

Attractiviteit chauffeursvak: 
Chauffeurs klimmen met smile van oor tot oor uit de cabine.
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Een programma als de Experience 
Week Connected Transport valt of 
staat met de betrokkenheid van een 
groot aantal partijen. 

Ervaringen van Dynniq
Met de ervaring die wij hebben opgedaan tijdens de Experience 
Week gaan wij de ondersteuning van de logistieke keten 
optimaliseren. Het Dynniq FlowSense Services platform is ook 
geschikt voor andere modaliteiten (bv. openbaar vervoer, nood- 
en hulpdiensten, fietsers, voetgangers en minder validen). Dit 
maakt het voor Dynniq mogelijk om de dienstverlening uit te 
breiden en te combineren met andere ecosystemen in de 
verschillende modaliteiten. De volgende stap is om de 
technologie waarmee de trucks prioriteit aanvragen te integreren 
bij de OEM’s. Hiermee is het mogelijk om deze dienstverlening 
geïntegreerd aan te bieden in de vrachtwagens. Door de 
verbinding te leggen tussen verkeersmanagement en de logistiek 
willen we de doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
op de Nederlandse wegen nog verder optimaliseren, de logistiek 
versterken én tevens CO2-uitstoot helpen verminderen. Uit de 
eerste reacties blijkt dat zowel de chauffeurs als de vervoerders 
positief zijn over de manier waarop onze GreenFlow for Trucks 
applicatie de vrachtwagen helpt bij het passeren van de 
verkeerslichten. Chauffeurs van transportbedrijven die betrokken 
waren bij deze showcase geven als feedback dat het goed 
doorrijdt, en het is handig dat je op de applicatie kunt zien hoe 
lang het nog groen is.  
 
Directeur Karel van Rooij (Van den Broek Logistics) vindt zelfs dat 
dit zo snel mogelijk alledaags comfort moeten worden voor 
chauffeurs. Verkeersveiligheid en het welzijn van chauffeurs staat 
hierbij hoog in het vaandel bij vervoerders. De resultaten mogen 
er ook zijn: op het traject waar het functioneel is in Helmond 
levert het Van den Broek een brandstofbesparing van +7 procent 
en een tijdsbesparing van tussen de 12-15 procent.

Daarbij gaat het om twee dingen: 
1. De actieve betrokkenheid van stakeholders en partners, 

inclusief goede onderlinge communicatie; 
2. Het managen van onderlinge raakvlakken tussen de diverse 

disciplines. Want het gaat in dit experiment nadrukkelijk niet 
om het leveren van afzonderlijke puzzelstukjes, maar om het 
neerzetten van een geïntegreerde showcase.

 
Na afloop van de Experience Week zijn de praktijkervaringen en 
resultaten onderling gedeeld. Een selectie van de uitkomsten:
• Cruciaal voor de onderlinge samenwerking is de helderheid 

waarmee het gemeenschappelijk doel wordt geframed en 
gepositioneerd;

• Door een netwerkachtige opzet kun je in hele korte tijd 
prachtige dingen neerzetten, betekent wel dat participerende 
organisaties aangehaakt moeten zijn op zowel operationeel 
als senior management niveau;

• Vondst was de organisatie van de ‘Dag voor de chauffeur’: 
betrokkenheid van deze doelgroep is essentieel – zij moeten 
er immers mee werken; achteraf gezien hadden we de 
planners (ook bij verladers) een prominentere rol moeten 
geven;

• Mooi dat ook in de financiën een 50/50 verdeling (publiek/
privaat) is als het gaat om de kostenverdeling en de gedane 
investeringen.
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Waaier aan 
benefits
‘Het was een week waarin 250 trucks – 
geïntegreerd in logistieke ketens van retail-, 
container- en veilingtransport – 
geëxperimenteerd hebben met konvooi 
rijden, gekoppeld aan slimme verkeers-
lichten. Waarbij we niet alleen truck 
platooning in de praktijk hebben 
gesimuleerd, maar vooral in combinatie 
met de ‘groene golf’. Waarmee door 
slimme inzet van beschikbare IoT-
technieken en data delen twee sectoren 
met elkaar zijn verbonden: transport/
logistiek én verkeersmanagement. Eigenlijk 
heel simpel van opzet: zet zowel de 
functionaliteit als de gebruiker centraal – 
kijk naar de ‘flow van transport’ én naar de 
chauffeur. En niet onbelangrijk, met een 
waaiert aan benefits. Op gebied van 
doorstroming duurzaamheid en veiligheid. 
Maar het belangrijkste is wellicht: 
chauffeurs die razend enthousiast zijn – die 
bijna allemaal met een smile van oor tot 
oor uit die indrukwekkende trucks klimmen! 
Over werkplezier en vergroting van de 
attractiviteit van het chauffeursvak 
gesproken, jawel!' 
 
 
Dirk-Jan de Bruijn
Bron: blog iBestuur, 8 oktober 2018

‘Chauffeurs zijn enthousiast over 
deze nieuwe manier van inrichten 
van transport bewegingen.’
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Leidende principes
Speel in op behoefte van vragers. 
De challenge (voorjaar 2016) was opgezet vanuit 

transportaanbieders: vrachtwagenfabrikanten en 
wegbeheerders. Dáárom nu vanuit de andere kant: 
transportvragers, vervoerders en verladers: zij die deze 
nieuwe concepten moeten omarmen. Geïntegreerd in hun 
logistieke flow met échte chauffeurs.

Redeneer vanuit transport-flow. 
Vanuit een corridor gedachte, end-to-end van opzet. 

Met zowel partijen die gebruik maken van zo’n corridor 
(verladers/vervoerders) als de partijen die zo’n corridor 
aanbieden (wegbeheerders). Waarmee je bouwt aan een de 
brug logistiek-verkeersmanagement. Door te redeneren 
vanuit een specifieke corridor voorkom je dat wordt gedacht 
vanuit eigen koninkrijk – met mêlee aan lokale regels.

Zet gebruiker centraal. 
Gandhi leerde het ons: ‘alles wat je doet voor mij 

zonder mij doe je tegen mij’. Daarom dat we ook zo veel 
aandacht hebben besteed aan de chauffeur. Heel simpel: 
door hen serieus te nemen. Door hen feedback te vragen: zij 
moeten er immers dagelijks mee werken!

Denk vanuit ecosysteem. 
Problemen moet je niet oplossen op het niveau 

waarop ze zijn ontstaan. Op basis van eerste ervaringen van 
in deze week participerende vervoerders blijkt dat combinatie 
konvooi rijden met iVRI’s goed is voor een forse 
brandstofbesparing: een geweldige trigger voor lokale 
wegbeheerders om versneld over te gaan tot uitrol iVRI’s 
gekoppeld aan konvooi rijden – om zo een concrete bijdrage 
te leveren aan het verzilveren van hun sustainability doelen.

Heb oog voor bijvangst.
Spreekt voor zich dat platooning vraagt om 

planmatiger werken. Minder hap/snap, méér 
gestandaardiseerd, rijden volgens ‘spoorboekjes’. Wat niet 
alleen om een verdere professionalisering van 
vervoerdersplanningen vraagt, maar vooral bij het begin van 
de keten: bij de verladers. Wat ertoe moet leiden dat 
aanzienlijk minder ‘spoed’ ontstaat – om zo vervoer van 
andere modaliteiten te bevorderen.

Ontwikkel in cocreatie. 
Deze showcase toont aan dat dit te verzinnen valt 

vanachter een bureau. Dáárom dat een netwerkbenadering 
zo cruciaal is. Om in cocreatie met 4O-vertegenwoordigers 
(Overheden-Ondernemers-Onderwijs/kennisinstellingen-
Omgeving) meters te maken, ieder vanuit eigen rol en 
verantwoordelijkheid.
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Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW tijdens een 
diner met de Mobiliteitsalliantie op 8 oktober 2018, een paar 
dagen na de Experience Week Connected Transport. 'We zijn er 
al een tijdje mee bezig. Hoe kunnen we onze wegen, sporen, 
water en diensten, onze bestaande infrastructuur, nog beter 
benutten? Hoe geven we de nieuwe generatie voertuigen een 
plek op onze wegen? Hier hebben we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.'
 
In oktober liet minister Van Nieuwenhuizen bij twee 
gelegenheden blijken dat Smart Mobility in het algemeen en 
connected transport in het bijzonder hoog op haar 
beleidsagenda staan. Op 4 oktober 2018 stuurde zij haar 
beleidsbrief ‘Smart Mobility. Dutch Reality’ naar de Tweede 
Kamer. Diezelfde week bracht zij een bezoek aan de Innovation 
Expo 2018 in Rotterdam, waar tal van innovaties op het gebied 
van slimme en groene mobiliteit werden gepresenteerd. Op de 
Expo lanceerde de minister de Krachtenbundeling Smart 
Mobility.

Kamerbrief 
Smart Mobility. Dutch Reality.
Op 4 oktober informeerde minister Van Nieuwenhuizen van 
IenW de Tweede Kamer over haar aanpak in een publiek-private 
samenwerking voor een veilig, vlot en duurzaam systeem voor 
verkeer en vervoer. De ontwikkeling van Smart Mobility speelt 
hierbij een grote rol.  
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 Datum 4 oktober 2018 

Betreft Smart mobility Dutch reality 

  
  Geachte voorzitter,  De afgelopen jaren heeft Nederland zich internationaal opgewerkt tot koploper in 

het veld van Smart mobility1. We hebben met onze pragmatische ‘learning by 

doing’ aanpak veel ervaring opgedaan in proeven en experimenten. Daarmee is 

een beter inzicht ontstaan in ontwikkelingen die op ons afkomen en bijbehorende 

kansen en risico’s voor de verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid.  

In deze kabinetsperiode wil ik met deze ervaring doorgroeien naar grootschalig 

gebruik van beschikbare producten en diensten met een merkbaar effect op onze 

beleidsdoelen en een verantwoorde introductie van een nieuwe generatie 

voertuigen, toepassingen en dienstverlening. Dat betekent een verschuiving in 

aandacht van testen en experimenteren naar toepassing en gebruik in de 

bestaande praktijk en het inbedden van smart mobility als integraal onderdeel in 

beleids- en uitvoeringsprocessen. Dit vraagt verandering bij overheidsinstanties, 

zoals Rijkswaterstaat, RDW, CBR en medeoverheden. 

Smart mobility heeft een belangrijke internationale dimensie en tegelijkertijd 

hebben deze ontwikkelingen impact in de lokale context. Samen met 

medeoverheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke 

organisaties bundel ik de krachten door onze inspanningen en invloed op 

internationaal, nationaal en regionaal niveau steviger te verbinden, om daarmee 

meer impact te hebben en efficiënter om te gaan met publieke middelen. Smart 

Mobility kent toepassingen op alle terreinen van mobiliteit, weg, water, spoor en in 

de lucht, deze brief richt zich op het weggebonden verkeer en vervoer. Ik heb u 

eerder al geïnformeerd over mijn inzet op het gebied van Mobility as a Service 

(MaaS)2. 
De stip op de horizon is een veilig, slim en duurzaam verkeers- en vervoersysteem 

waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Hieraan kan 

het wegvervoer een belangrijke bijdrage leveren doordat (logistieke) 

weggebruikers beschikken over voorspellende en actuele informatie over de 

verkeerssituatie, de rijtaak meer en meer wordt geautomatiseerd en voertuigen 

communiceren met elkaar, de infrastructuur en andere verkeersdeelnemers en 

direct op deze informatie kunnen anticiperen. Hierdoor wordt het voor reizigers en 

vervoerders eenvoudiger om verschillende vervoersmiddelen of laadruimte te 

delen, routes te rijden die slim inspelen op de omstandigheden, veilig door het 

                                                

1 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/01/avri.pdf 

2 Kamerstukken 2017-2018, 31305, nr. 260 

Learning by doingDe afgelopen jaren heeft Nederland zich internationaal opgewerkt tot 

koploper in het veld van Smart Mobility. We hebben met onze ‘learning by 

doing’ aanpak veel ervaring opgedaan in proeven en experimenten. In deze 

kabinetsperiode wil ik met deze ervaring doorgroeien naar grootschalig 

gebruik van beschikbare producten/diensten met een merkbaar effect op 

onze beleidsdoelen en een verantwoorde introductie van een nieuwe 

generatie voertuigen, toepassingen en dienstverlening. Dat betekent een 

verschuiving in aandacht van testen/experimenteren naar toepassing en 

gebruik in de bestaande praktijk én inbedding van smart mobility - als 

integraal onderdeel in beleids- en uitvoeringsprocessen. Stip op de horizon 

is een veilig, slim en duurzaam verkeers- en vervoersysteem waarvan de 

delen naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. 

ITS Europe juni 2019
Het ITS Europe Congres dat in juni 2019 in 
Nederland wordt georganiseerd, biedt een 
internationaal podium en een stip op de 
horizon om naar toe te werken met concrete 
mijlpalen; een uitgelezen momentum voor een 
nieuwe logistieke showcase.

‘Ik roep de overheid bij  
deze op om te investeren in  
verdere ontwikkeling van 
communicatie tussen truck en 
weg.’

Monique Domsdorf | Port of Rotterdam

Investeren in hardware blijft nodig, maar ik 
wil de komende jaren vooral een aantal 
innovaties gaan realiseren. Zoals de Smart 
Mobility agenda.

Samenwerken binnen het 
grotere geheel
Smart mobility heeft een belangrijke internationale 
dimensie doordat veel van de betrokken marktpartijen 
– automobielpartijen en IT dienstverleners – gericht 
zijn op een internationale, soms mondiale markt. 
Tegelijkertijd hebben deze ontwikkelingen impact in de 
lokale context die divers van aard is, zowel geografisch 
– stad, wijk, regio – als sociaal, zoals lokale 
gemeenschappen en specifieke doelgroepen. Ik 
realiseer me daarbij dat het voor de private sector van 
belang is dat we als gezamenlijke overheid als één 
betrouwbare en voorspelbare partner functioneren. Dit 
vraagt dat ik mijn inzet richt op zowel internationale, 
nationale als regionale/lokale schaal. Daarbij is het een 
noodzaak om deze lagen met elkaar te blijven 
verbinden. Medeoverheden, vele bedrijven in transport 
& logistiek, automotive, leasebranche, Telecom- en 
IT-serviceproviders, OV sector, werkgevers en 
(onderzoeks-)instellingen, spelen daarbij een 
belangrijke en vaak onmisbare rol in het waarmaken 
van onze ambities.

Bron: Tweede Kamer brief 4 oktober 2018

‘Iedereen wil het liefst zo snel mogelijk van A naar B. En 
voor het ministerie van IenW is daarbij niet alleen van 
belang hoe snel dit gebeurt. Maar ook: hoe doen we 
dat veilig, efficiënt en duurzaam?’ 

Florien van der Windt | IenW 
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24-uurs sessie



Gevolgen verkeers management in beeld
‘RWS is een van de partners, die met name vanuit de hoek  
van verkeersmanagement heeft meegedacht over de opzet en 
invulling van de Experience Week. Daarnaast is vanuit ons 
project Road Works Warning op de A16 een concreet 
onderdeel van de tests van deze week ingevuld, waarbij de 
waarschuwingen rechtstreeks bij de deelnemende trucks en 
chauffeurs op het scherm terecht konden komen. 

We zullen platooning en andere vormen van connected 
techologie ook in de logistiek in de toekomst steeds meer 
tegenkomen op ons wegennet. We erkennen het potentieel 
van deze innovatieve technieken en werken dan ook graag 
mee aan grootschalige testen als de Experience Week. Het is 
belangrijk om de gevolgen voor verkeersmanagement scherp 
in beeld te brengen en juist dat zien we terug in de opzet van 
deze week. We doen ervaringen op in de echte praktijk, 
waarbij ook nadrukkelijk wordt gekeken naar de interactie 
met de omgeving en het gedrag van andere weggebruikers. 
Wat de gevolgen exact zullen zijn, is nu nog niet bekend en 
daarom is het van groot belang om als wegbeheerder en 
verkeersmanager nauw betrokken te zijn bij dit soort 
experimenten. RWS is ook nadrukkelijk een van de partners 
binnen Talking Traffic. Het feit dat nu op verschillende locaties 
gekeken wordt naar de communicatie tussen connected 
trucks en de iVRI’s juichen wij van harte toe.’

Karin Visser

Bestuurslid Rijkswaterstaat

‘De Experience Week geeft inzichten in 
welke aspecten in de logistieke keten nog 
meer aandacht verdienen om truck 
platooning te laten slagen. Voor RWS 
spelen daarbij aspecten als het eventueel 
aanpassen van de infrastructuur, belasting 
van de bruggen en viaducten, maar ook de 
effecten van platoons op de doorstroming 
en de verkeersveiligheid een rol.’

Experience Week Connected Transport 2018 | 93| Experience Week Connected Transport 201892



Experience Week Connected Transport 2018 | 95| Experience Week Connected Transport 201894

Verklarende woordenlijst 
EXPERIENCE WEEK Een week waarin we vooral experimenteren met ACC konvooi rijden. Om naar de effecten te 

kijken zoals impact op chauffeur, impact op infrastructuur, impact op verkeersmanagement en 
overige weggebruikers en gevolgen voor wet/regelgeving.

CONNECTED TRANSPORT Trucks die verbonden zijn met de cloud, waardoor ze bijvoorbeeld direct met verkeerslichten 
kunnen communiceren.

SYSTEEM INNOVATIE Innovatie in samenwerking tussen technische systemen en haar gebruikers.

SOCIALE INNOVATIE Innovatie in samenwerking en gedrag.

ACC -ADAPTIVE 
CRUISE CONTROL

Automatisch en snelheidsafhankelijk afstand tot voorganger houden.

CACC COOPERATIVE ADAPTIVE 
CRUISE CONTROL

Als ACC maar dan door gebruik te maken van digitaal gekoppelde voertuigen door middel van 
korte afstand communicatie tussen twee of meerdere voertuigen.

CONNECTED COMMUNICATIE Communicatie door middel van gebruikmaking van het mobiele netwerk.

COÖPERATIEVE COMMUNICATIE Communicatie door middel van zogenaamde Wifi-11p technologie op korte afstand (max. 
700 meter).

PLATOONING Voertuigen die  automatisch in een “treintje” rijden. Dit kan semi-automatisch waarbij de 
chauffeur beschikbaar is om in te grijpen (Level 2), tot volledig automatisch en met onbemand 
rijdende voertuigen (Level 4). 

KONVOOI Groep van meerdere vrachtwagens die als eenheid worden gepland.

IVRI Intelligente Verkeersregelinstallatie (iVRI), een systeem voor het aansturen van verkeerslichten 
dat verbonden is met de cloud en gebruik maakt van de aanwezigheid van connected voer-
tuigen, (brom)fietsen of voetgangers (Engels: iTLC: Intelligent Traffic Light Controller). Dankzij 
slimme software zendt de Ivri niet alleen data uit naar voertuigen en fietsers, maar ontvangt 
deze ook data terug van weggebruikers. Onder de vlag van Talking Traffic vindt een landelijke 
uitrol van deze iVRI’s plaats. 

PRIORITEITAANVRAAG Vanuit een voertuig wordt automatisch prioriteit aangevraagd bij naderen kruispunt met iVRI. 
De iVRI bepaalt in welke mate deze prioriteit kan worden toegekend, rekening houdend met 
het aanbod van alle overige verkeer.

VRACHTWAGEN-PRIORITEIT De iVRI probeert de vrachtwagen met prioriteit het kruispunt te laten passeren door eventueel 
andere richtingen te laten stoppen en eerder of langer groen te geven.

ECO-DRIVE De iVRI gaat meerdere voertuigen (in een konvooi) die vrachtwagen prioriteit aanvragen het 
kruispunt laten passeren, terwijl conflicterende richtingen maximaal op rood worden 
 gehouden, langer dan gebruikelijk om te zorgen dat het konvooi niet onderbroken wordt.

IMFLOW Het verkeersregel programma op de iVRI’s dat adaptief de afhandeling van al het verkeer op 
het kruispunt regelt en met de Eco-drive mode het konvooi begeleid.

TOVERGROEN Detectie van een grote vrachtwagencombinatie zorgt ervoor dat het groene verkeerslicht zo 
lang groen blijft (groen verlenging) dat de vrachtwagen zonder te stoppen het kruispunt kan 
passeren.

KONVOOIGROEN Prioriteitsmelding die ervoor zorgt dat er voldoende tijd-op-groen wordt gegeven zodat een 
geheel konvooi met voorrang over een kruispunt kan.

RWW ROAD WORKS WARNING Bericht dat in het voertuig (in-car) wordt gegeven aangaande geplande en actuele 
wegwerkzaamheden.

GATE-IN/-OUT Ingaand/uitgaand proces van een logistieke hub (bv slagboom, aan-/afmelden).

IN-/OUT-BOUND Ingaand/uitgaand proces of goederenstroom.

RIT Één vrachtwagencombinatie die een route afgelegd. In een konvooi zitten dus meerdere ritten.

COMBI(NATIE) Trekkende eenheid met oplegger.

TREKKER Trekkende eenheid, de vrachtwagen zelf.

OPLEGGER Aanhanger, chassis voor bv containers, huif (pallets), tank.

DC Distributie Centrum
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HUB Verzamelpunt van logistieke activiteiten, zoals een DC, zeecontainerterminal, veiling, vliegveld, 
haven.

TERMINAL Laad- en losplaats voor schepen en treinen.

IN-CAR (SIGNAGE) Informatie die normaliter boven of naast de weg verschijnt, wordt in het voertuig getoond 
(bijvoorbeeld de stand van de matrixborden boven de weg of de verkeersborden langs de weg).

WEGKANTSYSTEMEN Alle verkeersinstallaties langs de weg die sensoren gebruiken en/of actuatoren (verkeerslichten, 
signaalgevers) besturen.

ITS Intelligent Transport System, verzamelnaam voor alle soorten eenvoudige en zeer complexe 
systemen die gebruikt worden in de mobiliteit en het verkeersmanagement.

AUTONOOM Zelfstandig, zonder bestuurder

CONTROL TOWER Planningssysteem voor alle ritten vanuit een logistieke hub (‘luchtverkeersleiding’).

TLEX Traffic Light EXchange, landelijke overnamepunt en het centrale punt voor geautomatiseerde 
uitwisseling van real-time data tussen de nieuwe slimme verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en 
weggebruikers. Hiermee is Nederland wereldwijd koploper. TLEX is dé plek waar miljoenen 
databerichten tussen weggebruikers en kruispunten over en weer gaan. Data van alle  iVRI’s 
(dus van alle leveranciers van verkeerslichten) worden via TLEX ontsloten en daarmee wordt 
een landelijke dekking gerealiseerd.

CLOUD In een online omgeving worden data verzameld en doorgegeven.

TPM Tyre Pressure Measurement, bandenspanningsmeting, al dan niet automatisch of op afstand.

VERLADER Eigenaar van vracht of opdrachtgever voor transport van vracht.

VERVOERDER Transporteur die de vracht daadwerkelijk vervoerd.

PROOF OF CONCEPT/SHOWCASE In de praktijk uitvoeren van een nieuw concept, praktisch bewijs van een idee.

TULIP CORRIDOR Snelweg corridor van Amsterdam naar Antwerpen en Rotterdam naar Ruhrgebied.

OEM Original Equipment Manufacturer, in dit geval de bouwer van de trucks.

LZV Lang-zwaar-voertuig

ACEA Europese vereniging van trucks OEMs

MRDH MetropoolRegio Rotterdam-Den Haag

MV2 Maasvlakte 2

IENW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onder leiding van verantwoordelijke Minister 
Cora van Nieuwenhuizen.

RWS Rijkswaterstaat, uitvoeringsorganisatie van IenW

TALKING TRAFFIC Nationaal samenwerkingsverband tussen Rijk, regionale overheden en zo’n twintig markt-
partijen uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector, serviceproviders en automotive 
industrie met als doel innovatieve verkeerstoepassingen te introduceren. Naast connectiviteit 
en data vormt de landelijke uitrol van Ivri’s een van de pijlers van deze samenwerking  
(www.talking-traffic.com). 

INNOVATION EXPO Tweejaarlijks innovatie expositie georganiseerd door ministeries van IenW, Binnenlandse Zaken 
(BiZa) en Economische Zaken en Klimaat (EZK).

HVTT15 Heavy Vehicle Truck Technology congres 15e editie, jaarlijks internationaal congres.

Verklarende woordenlijst



We kijken terug op een geweldig resultaat – wat niet mogelijk was zonder 
ieders fantastische inzet en de goede onderlinge samenwerking.
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Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Innovation Expo 2018
Global challenges, Dutch solutions

Colofon
Concept en redactie Jacqueline Eckhardt, Den Haag

Vormgeving en druk Delta3, Den Haag

Fotografie Remco Remeijer, Stijn te Hennepe, 
beeldbank Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/
Rijkswaterstaat

www.experienceweekconnectedtransport.nl
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De Experience Week Connected Transport is een initiatief van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat om - samen met de logistieke sector -  
connected transport in de praktijk te brengen. 

www.experienceweekconnectedtransport.nl 

november 2018


