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Nederland koploper in 
zelfrijdend goederenvervoer 
Connected & Automated Transport (CAT) 
zorgt ervoor dat goederen sneller, goedkoper 
en duurzamer op de plek van bestemming 
aankomen. De technologie is er, het testen en 
implementeren staat nog in de kinderschoenen. 
Maar daar kan snel verandering in komen door 
de nieuwste technologieën en infrastructuur te 
gaan toepassen onder andere tussen Breda en 
Venlo, een belangrijk deel van de zogenaamde 
Tulipcorridor. Dit traject staat bekend om zijn 
grote aandeel van goederenvervoer, waardoor 
de doorstroming verre van optimaal is. Om 
zelfrijdend goederenvervoer te laten rijden 
op de Nederlandse snelwegen lanceert het 
Automotive Center of Expertise ACE samen 
met vervoersbedrijven, technologiebedrijven, 
overheden en kennisinstellingen een plan om 
dit in 10 jaar daadwerkelijk te realiseren. Naar 
behoefte van de deelnemende partijen schalen 
we op naar andere en grotere corridors in Ne-
derland en de buurlanden. De ambitie is dat 
deelnemende transportbedrijven met 20% van 
hun dagelijkse goederenstroom autonoom 
over het fieldlab rijden en dat daarmee ook 
andere belangrijke vrachtroutes klaar zijn voor 
autonoom vervoer.

Op de openbare weg
De testen en implementaties gaan leiden tot 
innovatieve producten en dienstverlening die 
de Nederlandse economie stimuleren. 
De regelgeving, het opzetten van de business-
case en de dienstverlening rondom zelfrijdend 
goederenvervoer maken ook onderdeel uit van 
het project. De aanpak begint met een test-
faciliteit voor het uitvoeren van proeven op 
een gesloten weg met als einddoel zelfrijdend 
transport in een zogenaamd fieldlab op de 
openbare weg. De locatie om dit te testen is 
beschikbaar in Zuid-Nederland, op de Auto-
motive Campus te Helmond, midden in de 
Brainportregio. Ook andere trajecten in Neder-
land die al innovatieve infrastructuur en techno-
logie bevatten, kunnen aansluiten in het project. 

Kennis en producten
Met dit project IMIAT (Innovation-hub Mobility 
on Implementation Automated Transport) is 
Nederland over tien jaar koploper in Europa 
op het gebied van autonoom wegtransport. 
Dit biedt het bedrijfsleven de mogelijkheid hun 
kennis en producten wereldwijd te vermarkten. 
Transportbedrijven zullen het goederenvervoer 
efficiënter kunnen uitvoeren. IMIAT realiseert 
met enkele transportbedrijven dagelijkse 
transportbewegingen met tientallen voertui-
gen. IMIAT biedt hiermee voertuigfabrikanten 
de kans om met voertuigen, met TRL niveau 8 
of 9, ervaring op te doen met zelfrijdend trans-
port. Zelfrijdend goederenvervoer op de zo-
genaamde Tulipcorridor levert Nederland veel 
voordelen op: verhoogde capaciteit van de 
weg, zonder meer asfalt, en minder drukte op 
de parkeerplaatsen langs de weg, omdat continu 
én ook ’s nachts doorgereden kan worden.
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Fieldlabs zijn 
essentieel in het 
testen van zelfrijdend 
goederenvervoer. 

INNOVATION  MOBILITY  IMPLEMENTATION  AUTOMATED  TRANSPORT
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Samenwerking 
IMIAT werkt samen met andere initiatie-
ven in de regio, zoals bijvoorbeeld Brainport 
Smart District en andere mobiliteitsprojecten 
in Noord-Brabant. Omdat bij uitstek in de 
Brainportregio met de Automotive Campus 
Helmond intensieve samenwerking tussen 
kennisinstellingen, overheden en bedrijven 
in de genen zit, ligt het voor de hand hier te 
starten, met de mogelijkheid gaandeweg op 
te schalen naar andere corridors tussen be-
langrijke logistieke hubs in Nederland en het 
buitenland. Ook wil IMIAT bij tenminste twee 
internationale projecten betrokken zijn ge-
durende de looptijd van IMIAT.

Budget
Met het project is naar schatting 300 miljoen 
euro gemoeid. Er wordt vanuit gegaan dat het 
project mede wordt gefinancierd door bedrij-
ven en overheden. Daarvoor zullen aanvragen 
gedaan worden bij Nederlandse en Europese 
fondsen. Voor onderdelen uit het project zullen 
lokale en regionale fondsen en investeerders 
worden aangetrokken.  

ACE, het Automotive Center of Expertise is initiatiefnemer van 
IMIAT. De toekomst van het wegverkeer vraagt om slimme en 
groene oplossingen. De Nederlandse automotive sector heeft 
daarin een belangrijke positie. ACE vervult een spilfunctie in het 
behouden van deze voorlopersrol en heeft als doel de Nederlandse 
automotive sector sterk, wendbaar en toekomstbestendig te houden. 

Meer weten over dit project? 
Stuur een email naar: info@acemobility.nl
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