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Samenvatting 
De conclusie van dit onderzoek is dat men een use case scenario wil creëren, waarbij men een continue 
betrouwbare transportflow realiseert met hoog geautomatiseerde trucks op SAE 3 en 4 niveau die op 
een geautomatiseerde afgesloten corridor zich volledig geautomatiseerd tussen twee transporthubs 
kunnen verplaatsen. De logistieke dienstverleners van deze use case kunnen op een duurzame wijze 
24/7 streven naar het verbeteren van de snelheid, flexibiliteit en de betrouwbaarheid van de operationele 
activiteiten van het transport, waarbij men waarde voor het bedrijf kan creëren door middel van het 
reduceren van de drie efficiëntie- en effectiviteitsverliezen van transport: beschikbaarheids-, kwaliteits- 
en rendementsverliezen. Het transportbedrijf kan de waarde van de baten van CAT vastleggen 
doormiddel van het verlagen van het benodigd aantal chauffeurs, het reduceren van de kostenpost door 
stilstand en door de volgende efficiëntieverliezen te reduceren: pauze- en rusttijden chauffeurs, stilstand 
voertuig door pech, lege trailers, snelheidsverlies, het niet nakomen van beloften en het niet kunnen 
voldoen aan de totale vraag.  
Bovenstaand is de conclusie die volgt uit een onderzoek dat verricht is voor het kenniscentrum 
Automotive of Expertise die als bestaansreden heeft dat zij samen met haar partners de Nederlandse 
automotive sector sterk, wendbaar en toekomstbestendig wil houden om zo de bestaande 
mobiliteitsuitdagingen te kunnen overwinnen. Een aantal van die mobiliteitsuitdagingen vindt plaats 
binnen de Nederlandse transportwereld; er is sprake van een tekort aan langeafstand chauffeurs van 
21% en een toenemend congestieprobleem, vanwege een toename van het vrachtvervoer over de weg 
van 65% in de afgelopen vijf jaar. De automotive industrie zet zich in om een aantal van deze 
mobiliteitsproblemen op te lossen doormiddel van het implementeren van mobiliteitsinnovaties. Eén van 
die innovaties betreft het rijden met Connected & Automated Trucks (CAT), waarbij een vrachtwagen in 
staat is om zelfstandig goederen van A naar B te vervoeren zonder menselijke besturing. De 
medewerkers van ACE Mobility hebben opgemerkt dat er voldoende projecten en programma’s bestaan 
die gericht zijn op automatisering, maar dat kennisoverdracht en een gemeenschappelijk doel ontbreekt. 
Het gevolg hiervan is dat de resultaten in een lade verdwijnen en dat de expertise enkel in het hoofd 
van de uitvoerenden blijft. Een aantal initiatiefnemers vanuit ACE Mobility is om deze reden een nieuw 
project gestart genaamd IMIAT dat staat voor: Innovation-hub Mobility on Implementation Automated 
Transport. Dit project is een consortium, waarbij men de kennis en krachten van alle belanghebbenden 
bij elkaar verzamelt en men samen streeft naar een concrete stip op de horizon: in het jaar 2030 is men 
op een corridor in staat om 100% autonoom transport te laten rijden en deelnemende transportbedrijven 
vervoeren op die corridor 20% van hun dagelijkse goederenstroom autonoom.  
Voor de realisatie van dit doel is er een aantal partijen nodig die betrokken moeten worden bij IIMIAT. 
Eén van die partijen is de gebruikersgroep die het transport op de geautomatiseerde corridor vervoert. 
Om deze logistieke dienstverleners te betrekken bij het IMIAT, wil men de industrie informeren over de 
manier waarop men waarde kan creëren en vastleggen en de commerciële uitvoerbaarheid van CAT, 
zodat men de transportindustrie kan bewegen om actief na te denken over de mogelijkheden en 
toepassingen van autonoom transport.  
Hiervoor wordt in dit onderzoek een oplossing ontworpen die de volgende doelstelling zal nastreven: 
het creëren van draagvlak binnen de Nederlandse transportindustrie voor de commerciële 
uitvoerbaarheid van Connected & Automated Transport, waarbij inzicht verkregen wordt in de strategie 
en de waardepropositie voor Connected & Automated Transport in het jaar 2030, zodat er in totaal 
minimaal vijf transportbedrijven de geautomatiseerde corridor zullen gebruiken in 2030.  
De bovenstaande doelstelling wordt verwezenlijkt door het beantwoorden van de centrale 
onderzoeksvraag die aangeeft wat men precies in deze studie onderzoekt:  

“Met welk use case scenario betreffende Connected & Automated Transport kunnen de actoren van 
de Nederlandse transportindustrie, binnen een termijn van tien jaar, waardecreatie- en vastlegging 

realiseren?” 
De centrale onderzoeksvraag is beantwoord doormiddel van het uitvoeren van een verkennend 
onderzoek naar Connected & Automated Transport, waarbij de informatie is verkregen door het 
verzamelen van secundaire gegevens over het onderzoeksonderwerp. Het onderzoek is ingedeeld in 
drie informatiestromen, waarbij de deelconclusies van deze stromen heeft geleid tot het beantwoorden 
van de onderzoeksvraag. De eerste informatiestroom betreft een actorenanalyse onder de logistieke 
dienstverleners met het doel om de wensen, behoeften, randvoorwaarden en drijfveren van deze groep 
te achterhalen. De tweede informatiestroom gaat over de totstandkoming van de best practice in 2030, 
waarbij een verwachting is geschetst over de technologische en maatschappelijke toepassing van 
autonoom vrachtvervoer op een geautomatiseerde corridor. Vervolgens is in de laatste 
informatiestroom, het verdienmodel van CAT, beoordeeld op welke manier een transportbedrijf waarde 
kan creëren en vastleggen doormiddel van de toepassing van CAT. Elke informatiestroom is gestart 
met het vinden van achtergrondinformatie doormiddel van deskresearch, waarna men verder onderzoek 



Niels Winter Innovation Mobility Implementation Automated Transport 14 juni 2021  

Pagina | 4  
 

heeft gedaan met het uitvoeren van een focusgroep per informatiestroom. Het doel van deze focusgroep 
was dat het de input van de respondenten elkaar versterkt en dat er onderwerpen ter sprake komen die 
de onderzoeker van tevoren niet had bedacht. Op basis van de uitkomsten van deze focusgroepen heeft 
men 16 kwalitatieve individuele interviews gehouden met transporteurs, mobiliteitslectoren, Business 
Developers en mobiliteitsprofessionals.  
De uitkomst van de eerste informatiestroom, de actorenanalyse, is dat de meest relevante actoren voor 
CAT de verladers en de grote 3 tot en met 5PL bedrijven zijn, omdat deze bedrijven genoeg omvang 
hebben om zich te richten op lange termijn innovaties en zij kunnen de sleutelfiguren zijn voor de 
implementatie van CAT. De potentieel geschikte deelnemers van IMIAT zijn de grote transporteurs en 
verladers die langeafstandsgoederen vervoeren via verschillende modaliteiten, goederen-bewegingen 
hebben over de Oost en Zuidoost Corridor door Noord-Brabant, locaties hebben binnen 1,6 kilometer 
(First & Last Mile) vanaf de corridor en duurzame relaties aangaan met verladers. Het resultaat van de 
individuele gesprekken met deze bedrijven is dat men wil streven naar een duurzame, ongestoorde, 
betrouwbare en flexibele transportflow die 24 uur per 7 dagen inzetbaar is en bijdraagt aan de efficiëntie- 
en effectiviteitsverbetering van het transport. De transportbedrijven eisen dat CAT met een functionele 
transporteenheid met een autonome lader en universele type ladingdragers kan worden uitgevoerd, 
waarbij men een mix van lijndiensten kan creëren die in verbinding staat met de verschillende 
modaliteiten, transporthubs en de eindlocaties van de goederen. Daarnaast eist men dat de first en de 
last mile wordt geautomatiseerd, dat men met CAT de huidige flexibiliteit van het goederenvervoer over 
de weg behoudt (of verbetert) en dat de benodigde chauffeurscapaciteit significant daalt.  
Uit de bovenstaande gegevens en de resultaten van de waardepropositie focusgroep is bepaald dat 
men met CAT de volgende toegevoegde waarde aan haar transportactiviteiten kan leveren:   
“Met Connected & Automated Transport op een duurzame manier streven naar het verbeteren van de 
snelheid, flexibiliteit en de betrouwbaarheid van de operationele activiteiten van het transport met het 

gevolg de kostenefficiëntie van het transport te verhogen.” 
Om vast te stellen op welke manier men deze waardepropositie van CAT kan gaan realiseren heeft men 
onderzoek gedaan naar de toekomstverwachting van de beste manier waarop men geautomatiseerd 
vervoer in Nederland op publieke wegen kan implementeren: informatiestroom 2, de best practice 
schets van 2030. De uitkomst is dat men een continue betrouwbare transportflow kan creëren 
doormiddel van het rijden met hoog geautomatiseerde trucks op SAE 3 en 4 niveau die op een 
afgesloten traject zich volledig geautomatiseerd tussen twee transporthubs kunnen verplaatsen. De 
trucks kunnen rijden op een halve meter afstand van elkaar en op een continue snelheid van tussen de 
50 en de 80 kilometer per uur. Hierbij zal sprake zijn van een aantal menselijke interventies in de first 
en de last mile en voor het op en af rijden van de corridor. De menselijke interventies kunnen worden 
uitgevoerd door een chauffeur aan boord of door een bestuurder op afstand in een control room.  
De resultaten van de bovenstaande informatiestromen komen samen in de derde informatiestroom: het 
verdienmodel van CAT. Het verdienmodel ontstaat door het reduceren van de huidige efficiëntie- en 
effectiviteitsverliezen van het transport, op het gebied van de parameters prestatie, beschikbaarheid en 
kwaliteit. Het verhogen van de kostenefficiëntie kan men doormiddel van CAT realiseren doormiddel 
van het verlagen van de benodigde chauffeurscapaciteit en de reductie van de pauze- en rusttijden van 
de chauffeurs. Daarnaast kan men door een continue transportflow het snelheidsverlies van het 
transport reduceren, waardoor kosten door stilstand in files zullen afnemen.  
Bovenstaande resultaten van informatiestroom 3 zijn gebaseerd op de huidige verwachting en op een 
aantal aannames. Aanbevolen wordt dat de feitelijke kosten en baten van het IMIAT-project doormiddel 
van praktijktesten en virtuele testomgevingen bepaald zal moeten worden. Het verdienmodel en de 
kosten-batenanalyse dient in dit rapport enkel als een eerste opzet die in de toekomt verder uitgebreid 
dient te worden. 
Deze bovenstaande deelconclusies hebben uiteindelijk geleid tot het antwoord op de onderzoeksvraag 
dat aan het begin van deze samenvatting is weergegeven. Daarnaast wordt een aantal aanbevelingen 
richting het IMIAT-project gedaan: IMIAT moet ook contact gaan leggen met grote verladende partijen, 
omdat zij veel inspraak hebben als het gaat om contractduur en de implementatie van grote innovaties, 
zoals CAT. Daarnaast wordt geadviseerd wordt dat de drijfveer van de innovatie niet enkel op kosten 
gebaseerd mag zijn en dat men de resultaten van de praktijktesten communiceert naar de logistieke 
dienstverleners via de logistieke brancheorganisaties. Daarnaast wordt aanbevolen dat IMIAT de optie 
bekijkt om CAT te integreren met een gedigitaliseerd planningssysteem voor transport, zodat men de 
wens van het rijden zonder lege trailers kan proberen te vervullen en dat men de CAT-innovatie hand 
in hand laat verlopen met de innovatie van duurzaam aangedreven trucks.  
Het advies is dat IMIAT de aangesloten transportbedrijven de rol van vertegenwoordiger laat vervullen, 
die de geabsorbeerde kennis van het IMIAT en CAT kan verspreiden naar haar opdrachtgevers en 
verladers met het doel deze te informeren en om mogelijk draagvlak te creëren binnen deze groep.  
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Management summary 
The conclusion of this research is that IMIAT wants to create an use case scenario, by which they are 
able to realise a continuous and reliable transportation flow with highly automated trucks (SAE 3 and 4). 
These SAE 3 or 4 trucks will drive completely automated within the two transport hubs on a corridor and 
will be driving separated from the other road users. The future user of autonomous trucks, the logistic 
provider, wishes that he is able to strive for improvement of the speed, the flexibility and the reliability of 
the freight transport. Thus, the logistic provider will capture value for itself by reducing the three main 
efficiency losses of transportation: availability, quality and performance losses. The transportation 
operator will be able to capture value from Connected & Automated Transport (CAT) innovations by 
reducing the number of required long haul drivers and by reducing the following five efficiency 
parameters: truck drivers rest-break, breakdowns, speed loss, empty trailers and the percentage of 
unfulfilled promises and demand.   
The conclusion, as mentioned above, is the result of a graduation research performed in the name of 
the Automotive Centre of Expertise, ACE Mobility. This centre of expertise has the mission to keep the 
Dutch Automotive sector strong, agile and future proof in order to overcome the current mobility 
challenges. A number of mobility challenges occurs in the freight transportation sector: there is a  
long-haul driver shortage of 21% and an increasing traffic congestion problem caused by the increase 
of 65% of the number of freight trucks on the road in the past five years. The automotive industry is 
willing to eliminate the mobility problems by implementing mobility innovations. One of these concerns 
the innovation of Connected & Automated Transport; trucks are able to drive completely by itself without 
the use of a human truck driver. The employees of ACE Mobility pointed out that there are already plenty 
of research projects and programmes focussing on automated driving. Nonetheless, the programmes 
do not share their knowledge or the project results and there is no common goal to achieve witch 
automated driving yet. Therefore, a number of initiators have started a new project named the IMIAT 
project, which represents the Innovation-hub Mobility on Implementation Automated Transport project. 
This project acts like a consortium, in which the people involved, research institutions and companies 
Are able to share their knowledge and expertise as well as join forces in order to achieve a common 
goal: the goal is to realise a 100% automated corridor by the year of 2030 which enables logistic 
providers to transport 20% of all their goods by automated trucks.  
In order to achieve this goal, a number of relevant participants who support the ambition of IMIAT is 
required. One of those intended participants are the future users of the automated corridor. To involve 
those logistic providers, the IMIAT project wants to inform the transportation industry about the 
possibilities and the way they will be able to capture value from the CAT-innovation. Furthermore, they 
want to inform the transport sector about the commercial feasibility of this innovation, so the transport 
companies might consider implementing CAT-innovations in the future. For this purpose, this research 
has designed a solution in order to achieve the following research objective: creating public support 
within the Dutch logistics industry for the possibilities and the commercial feasibility of Connected & 
Automated Transport, with the desired result of at least five logistic companies who will be using the 
automated corridor in 2030. 
The above mentioned objective is accomplished by answering the following research question: 
 

“With what use case scenario, concerning Connected & Automated Transport, are the actors of the 
Dutch logistic industry able to create and capture value from the CAT-innovation within 10 years from 

now?” 
 

This research is centred around this question. This question is divided into three flows of information, 
through which the partial conclusions of the three information streams are used to answer the research 
question. The first flow of information concerns a stakeholder analysis in order to examine the wishes, 
needs, cross-compliances and the motives of this group. The second flow of information establishes 
several best practice simulations for the implementation of CAT in 2030, by providing the expected 
technological and societal applications of automated driving. The last flow of information concerns the 
business model of CAT in 2030. Each flow of information started with collecting data from existing 
resources, followed by organising focus groups for each flow of information. The main purpose of focus 
group research was to draw upon the feelings of the respondent, their beliefs, experiences and reactions 
on implementing CAT-innovations. Based on the results of these focus groups, sixteen individual 
interviews have been conducted with logistic companies, mobility lectors, Business Developers and 
mobility experts.  
The result of the first flow of information is that the most relevant actors of CAT-innovation are the large 
3, 4 and 5 Party Logistic corporations and the shippers, because they have the capabilities and the 
power to invest in long-term innovations and they can be the key players during the IMIAT project. The 
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most suitable logistic members of the IMIAT project, are the large corporations who transport goods via 
different transport modalities. They transport their goods via the East and the South-East corridor in 
Noord Brabant, they have transportation hubs located within 1,6 kilometre (First & Last Mile) from the 
automated corridor and they have long lasting agreements with their shippers.  
The conclusion of the individual interviews with these companies is that they want to strive for a 
sustainable,  undisturbed, reliable and flexible flow of transport,  which they can use 24/7. The CAT-
innovations need to contribute to efficiency improvement and only the truck is allowed to be automated. 
The logistic providers do not want to invest in new trailers and they claim that they want an automated 
truck which is able to haul cargo with universal and different types of trailers. Furthermore, they demand 
that the First & Last mile will be automated,  the CAT-innovation will not reduce the current level of 
transportation flexibility and that there will be a significant reduction in the number of required long haul 
drivers.  
The above mentioned results and the outcome of the Value Proposition focus group, have resulted 
into the following Connected & Automated Transport Value Proposition for logistic providers: 
 
“Connected & Automated Transport innovations enable logistic providers to strive for the improvement 

of speed, flexibility and reliability of the operational activities of transportation with the result of an 
increased transportation cost efficiency. 

 
The analysis of the second flow of information, the best practice in 2030, concludes that IMIAT can 
create a continuous and reliable flow of transportation by driving with highly automated SAE 3 and 4 
trucks. These SAE 3 or 4 trucks will drive completely automated within the two transportation hubs on a 
corridor and the trucks will be driving separated from the other road users. The trucks drive in a truck 
platoon with halve a metre distance between them and will drive at a speed limited to 80 km / h. In order 
to create an automated corridor, there are a number of human actions needed when entering and 
leaving the corridor and in order to drive in the First and Last mile. These human actions may be carried 
out by a truck driver located in the cabin of the truck or by a tele-operator who will remote control the 
vehicle and will be located in a control room next to the corridor. The two conclusions of these two flows 
of information have led to the answer of the last flow of information: the business model of CAT-
innovations. The CAT business model is based on reducing the efficiency losses of transportation such 
as performance, availably and quality losses. Increasing the cost efficiency can be realised by reducing 
the number of required long haul drivers and by reducing the following five efficiency parameters: truck 
drivers rest-break, breakdowns, speed losses, empty trailers and the percentage of unfulfilled promises 
and demand. These above mentioned results are based on the current existing knowledge and are not 
factual yet. The researcher of this paper recommends IMIAT to investigate the assumptions made by 
executing the digital tests and the real life tests with automated trucks in the Living Lab.  
The above mentioned partial conclusions, of the three flows of information, have led to the answer of 
the research question presented in the beginning of this summary. Furthermore, the researcher would 
like to state a few recommendations for IMIAT: IMIAT need to get in touch with shippers, because they 
can play an import role in realising CAT-innovations. In addition to the motives of CAT-innovation, the 
main motive may not be focussing on just reducing costs, but much more on realising an improvement 
of the efficiency losses of transportation. Furthermore, the researcher recommends to investigate the 
possibilities of integrating CAT-innovations with digitalised planning systems, in order to fulfil the wish 
of reducing the number of empty transported trailers and IMIAT should combine the CAT-innovation with 
sustainable power train innovations for automated trucks.  
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Voorwoord 
Voor u ligt het onderzoeksrapport van mijn afstudeerstage die in de periode van februari 2021 tot en 

met juni 2021 is verricht namens het bedrijf ACE Mobility. Het onderzoeksrapport behandelt het 

vraagstuk hoe men draagvlak kan creëren onder de actoren van het innovatie-ecosysteem IMIAT dat 

gericht is op de implementatie van Connected & Automated Transport op de openbare weg.  

Mijn naam is Niels Winter en op het moment van schrijven ben ik 22 jaar oud. Ik ben student aan de 

Fontys Hogescholen in Eindhoven en vanwege mijn passie voor mobiliteit studeer ik aan de opleiding 

van Automotive Management. Automotive Management is een afstudeerrichting van de opleiding 

Bedrijfsmanagement MKB en na het voltooien van deze opleiding bezit de afgestudeerde de juiste 

competenties om succesvol werkzaam te zijn als bedrijfskundige in de automotive wereld. Een aantal 

van deze competenties heb ik kunnen ontwikkelen door af te studeren binnen de Research & 

Development afdeling van ACE Mobility. In de periode van februari 2021 tot en met juni 2021 heb ik 

mij hier actief ingezet door onderzoek te doen naar een vraagstuk dat vanuit het bedrijf is gesteld.  

Dit onderzoeksrapport is geschreven in opdracht van het bedrijf ACE Mobility. Het bedrijf is gevestigd 

in de Noord-Brabantse plaats Helmond en ACE Mobility fungeert als een kennis en expertisesector 

voor de automotive industrie en richt zich op de toekomst van mobiliteit. Aanleiding van dit onderzoek 

is het creëren van consensus onder de actoren van het IMIAT-project. Dit project is in 2020 gestart, 

met als initiatiefnemer ACE Mobility, waarmee men in 2030 geautomatiseerd transport op een publiek 

traject in Nederland wil realiseren.   

Na uitvoerig onderzoek is het gelukt om de doelstelling van dit onderzoeksrapport te behalen met 

dank aan dhr. Prof. Dr. Frank Rieck voor de begeleiding binnen het bedrijf en voor het aanleveren van 

de benodigde informatie. Daarnaast wil ik alle overige werknemers van ACE Mobility en de 

deelnemers en betrokkenen van IMIAT bedanken voor hun hulp en medewerking tijdens mijn stage.  

Bovendien wil ik mijn schoolbegeleider, mw. Drs. Yvonne Kirkels, bedanken die mij heeft begeleid bij 

het uitvoeren van het onderzoek. De gesprekken die ik met haar heb kunnen voeren over het 

onderzoek hebben mij in de juiste richting geholpen voor het voltooien van de studie.   

Ik wens u veel leesplezier toe.  

Met vriendelijke groet,  

Niels Winter  

Helmond, 14 juni 2021  
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Termenlijst 
Autonoom transport: Transport waarbij de mens niet actief het transportvoertuig bestuurt. Het 

voertuig is in staat om zonder een menselijke interventie zich zelfstandig te verplaatsen van A naar B. 

Best practice: Onder de term best practice wordt in dit onderzoek de implementatievorm verstaan 

waarop de autonome technologie het beste kan worden toegepast op de corridors in het projectgebied 

van Noord-Brabant. De best practice valt binnen het groter omvattende begrip use case. 

Bilateraal vervoer: Goederenvervoer tussen twee landen door een voertuig dat in één van beide 

landen is geregistreerd. Bĳ bilateraal vervoer door Nederlandse voertuigen ligt óf de plaats van lading 

in Nederland en de plaats van lossing in het buitenland, óf de plaats van lading in het buitenland en de 

plaats van lossing in Nederland (TLN, 2015). 

Binnenlands vervoer: Goederenvervoer waarbij zowel de plaats van lading als de plaats van lossing 

in één land liggen (TLN, 2015). 

Bulklading: Goederen die niet per stuk worden verpakt en die los in de ladingdrager van de 

vrachtwagen worden geladen (TLN, 2015).  

Co-modaal transport: De verlader kan aan het begin van het transporttraject kiezen tussen de 

modaliteiten binnenvaart, spoor, lucht en weg (ECT, 2011).  

Connected & Automated Transport: Geautomatiseerde transportvoertuigen die technologie 

gebruiken om te sturen, te accelereren en te remmen zonder de input van de mens. De voertuigen zijn 

met elkaar verbonden en kunnen met elkaar en de infrastructuur communiceren.  

Exceptioneel vervoer: Uitzonderlĳk vervoer. Exceptioneel transport is het vervoer van hoge, zware, 

brede of lange lading die niet binnen de wettelĳke kaders uitgevoerd kan worden (TLN, 2015) 

Expediteur: Deze partij biedt diensten aan op het terrein van transport, opslag en distributie en is de 

organisator van het verzenden van goederen tussen de verlader en de effectieve 

vervoerder/transporteur (CBS, 2013). 

Fifth Party Logistics: Een partij die oplossingen ontwikkelt, organiseert en implementeert voor 

logistieke oplossingen met de focus op gebruikmaking van de laatste technologieën in nauw overleg 

met de opdrachtgever (Luijk, 2020).  

First Party Logistics: De logistieke afhandeling wordt gedaan door dezelfde organisatie die ook de 

goederen produceert (Boltrics, 2020). 

Fourth Party Logistics: Een partij die niet beschikt over eigen transportmiddelen en die lange 

termijncontracten bij meerdere partijen afsluit. Deze partij neemt de Supply Chain Management voor 

derden volledig uit handen: expediteur (Boltrics, 2020).  

Full Truck Load (FTL): De trailer is volledig geladen en wordt naar één enkele ontvanger gestuurd 

(TLN, 2015). 

Geautomatiseerd transport: Transport waarbij de mens niet actief het transportvoertuig bestuurt. Het 

voertuig is in staat om zonder een menselijke interventie zich te verplaatsen van A naar B.  

Groot transportbedrijf: Kenmerken van grote logistiekbedrijven zijn dat deze partijen meer dan 500 

medewerkers hebben, een wagenpark met meer dan 250 voertuigen, wereldwijd actief zijn, 

multimodaal transport verrichten, een eigen Research & Development afdeling hebben en een eigen 

strategieafdeling bezitten (Logistiek , 2020), (Interview7, 2021).  

Groupage transport: Het vervoeren van verschillende kleine ladingen en van verschillende verladers 

die samengevoegd zijn tot één grote lading (TLN, 2015).  

Intermodaal goederenvervoer: Multimodaal vervoer van goederen, in dezelfde intermodale 

transporteenheid, met opeenvolgende vervoerswĳzen zonder dat bĳ de verandering van de 

vervoerswĳze de goederen zelf worden verplaatst (TLN, 2015).  
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Less Than full Truck load (LTL): Men spreekt van LTL op het moment dat de vracht onvoldoende 

groot is om de vrachtwagen volledig te beladen (TLN, 2015).  

Klein transportbedrijf: Dienstverleners met minder dan vijftig medewerkers, mondiaal georiënteerd 

en een wagenpark van minder dan vijftig voertuigen (Logistiek , 2020).  

Logistiek dienstverlener: Een onderneming die tegen vergoeding alle of een deel van de logistieke 

activiteiten van de klant verzorgt (RLI, 2013). Zowel vervoerders als expediteurs worden gezien als 

logistiek dienstverleners.  

Middelgroot transportbedrijf: Middelgrote transportbedrijven hebben tussen de 50 en de 500 

medewerkers, zijn Europees georiënteerd en hebben een wagenpark van tussen de 50 en de 250 

voertuigen (Logistiek , 2020).  

Second Party Logistics: Een organisatie die vrachtwagens bezit om producten te transporteren en 

richt zich op de overname van klassieke logistieke taken (Boltrics, 2020) (Arkindia, 2019). 

Synchromodaal transport: Alle modaliteiten (weg, spoor, water) worden parallel ingezet, waarbĳ op 

het laatste moment wordt besloten welke modaliteit gebruikt gaat worden. De keuze is afhankelĳk van 

wat op dat moment de beste keuze is op basis van beschikbare capaciteit, verstoringen, of eisen aan 

de levertĳd (TLN, 2015). 

Third Party Logistics: Een logistiekbedrijf dat verschillende logistieke werkzaamheden verricht, maar 

de diensten zelf uitbesteedt aan 2 PL dienstverleners: expediteur (Boltrics, 2020).  

Transporteur: De transporteur is de onderneming die het vervoer van de goederen verzorgt en die de 

lading naar de desbetreffende ontvanger brengt (Nederlandse overheid, 2021). 

Use case: De gebruikscasus van geautomatiseerd transport waarmee transportbedrijven op een 

toegewijde en ingerichte baan op een publieke snelweg hun transport geautomatiseerd kunnen 

uitvoeren. Dit is de use case die als uitgangspunt wordt gebruikt voor het project IMIAT. 

Verlader: De opdrachtgever van het transport en is de partij in de keten die een lading door een 

vervoerder laat transporteren (CBS, 2017).  

Vervoerder: Zie uitleg transporteur.  
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Afkortingen lijst  
Afkorting Betekenis  
1PL First Party Logistics 

2PL Second Party Logistics 

3PL Third Party Logistics 

4PL Fourth Party Logistics 

5PL Fifth Party Logistics  

ACE Automotive Center of Expertise  

ADAS Advanced Driver Assistance Systems 

CAT Connected & Automated Transport 

DSRC Dedicated Short-Range Communication 

FTL Full Truck Load 

KPI Kritieke Prestatie Indicator  

LTL Less Than full Truck load 

OEM Original Equipment Manufacturer  

SAE Society of Automotive Engineers 

SLAM Simultaneous Localization And Mapping 

TCO Total Cost of Ownership  

TRL Technology Readiness Level 

V2I Vehicle to Infrastructure  

V2V Vehicle to Vehicle 

V2X Vehicle to Everything  
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H1: Inleiding 
In dit hoofdstuk staat de aanleiding en de doelstelling van het onderzoek centraal. Daarnaast wordt 

duidelijk gemaakt wat de lezer wel en niet van het onderzoeksrapport kan verwachten.  

1.1: Bedrijfsbeschrijving 
1.1.1: Het bedrijf  
Het Automotive Center of Expertise is een dienstverlenend bedrijf dat volledig gericht is op de toekomst 
van mobiliteit. Het Automotive Center of Expertise is de plek waar het Automotive onderwijs, de 
Automotive industrie en Automotive onderzoek samenkomen. De bestaansreden van het bedrijf is dat 
zij de Nederlandse automotive sector sterk, wendbaar en toekomstbestendig dient te houden. Om deze 
reden is het ACE ontstaan uit de drie automotive opleidingen van Nederland (Fontys Hogescholen, 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Rotterdam) en de automotive industrie.  

1.1.2: De bedrijfsactiviteiten  
ACE richt zich op Automotive Research & Expertise met als drie belangrijkste onderzoeksgebieden: 
Automotive Future, Energy transition en Smart Mobility. Gezamenlijk met de Automotive Hbo-
opleidingen en de Nederlandse Automotive bedrijven wordt er relevant onderzoek verricht om de 
Nederlandse automotive industrie toekomstbestendig en baanbrekend te houden. Daarnaast biedt ACE 
Mobility een online platform waar Automotive studenten en young professionals samenkomen met het 
automotive bedrijfsleven. Doormiddel van de Job portal kunnen studenten en young professionals 
vacatures, afstudeeropdrachten, stages en bedrijven vinden. ACE Mobility creëert met automotive 
bedrijven, organisaties en verschillende onderwijsinstellingen samen een leeromgeving en -cultuur waar 
werkgevers in de automotive industrie en mbo-, hbo- en wo-opleidingen intensief gaan samenwerken 
en van elkaar gaan leren. 

1.1.3: De partners van ACE  
ACE vormt met haar partners een krachtig netwerk dat de Nederlandse Automotive industrie 
vertegenwoordigt. Het doel van dit netwerk is om samen met de drie Automotive Hbo-opleidingen de 
Nederlandse Automotive industrie sterk, wendbaar en toekomstbestendig te houden. Voor de 
automotive partners biedt ACE een aantal voordelen, zoals kennisdeling, naamsbekendheid, 
kennismaking met jong talent, praktijkgericht onderzoek et cetera. Een greep uit de partners van ACE: 
Louwman Group, PON, VDL, Mitsubishi Turbocharger, RDW, Bosch en Inalfa.  

1.2: Aanleiding en probleembeschrijving 
Het Automotive Center of Expertise heeft als bestaansreden dat zij samen met haar partners de 
Nederlandse automotive sector sterk, wendbaar en toekomstbestendig wil houden om zo de 
mobiliteitsuitdagingen te kunnen overwinnen. Een aantal van die uitdagingen vindt plaatst in de 
transportwereld:  

 Een sterke toename van het aantal vrachtwagens in Nederland: 65% meer vrachtwagens in 
2021 dan in 2016 dat leidt tot een verhoging van het aantal files, een overbelaste wegcapaciteit 
en een veiligheidsreductie voor de overige bestuurders (CBS, 2020) (ERTRAC, 2019).  

 Een sterke vraag naar langeafstandschauffeurs: in 2021 is er een te kort van 21% en de 
verwachting is dat gaat stijgen met 16% de komende vijf jaar (IRU, 2020).  

De automotive industrie is ervan overtuigd dat mobiliteitsinnovaties deze uitdagingen kunnen oplossen. 
Een van die innovaties is het rijden met geautomatiseerde trucks, waarbij er geen menselijke bestuurder 
nodig is. Minimaal 21 Europese en Nederlandse onderzoeksinstanties houden zich op dit moment bezig 
met onderzoek naar de uitvoering van Connected & Automated Transport (CAT) (Werff, 2021). De 
medewerkers van ACE Mobility hebben opgemerkt dat er voldoende projecten en programma’s bestaan 
die gericht zijn op automatisering, maar dat kennisoverdracht en een gemeenschappelijk doel ontbreekt. 
Het gevolg hiervan is dat de resultaten in een lade verdwijnen en dat de expertise enkel in het hoofd 
van de uitvoerenden blijft. Mede om deze reden is men een nieuw project gestart genaamd IMIAT dat 
staat voor: Innovation-hub Mobility on Implementation Automated Transport. Dit project is een 
consortium, waarbij men de kennis en krachten van alle belanghebbenden bij elkaar verzamelt en men 
samen streeft naar een concreet eindpunt: in het jaar 2030 is men op een corridor in staat is om 100% 
autonoom transport te laten rijden en deelnemende transportbedrijven vervoeren op die corridor 20% 
van hun dagelijkse goederenstroom autonoom. Met deze ambitie wil IMIAT bewerkstelligen dat 
Nederland over tien jaar koploper is in Europa op het gebied van autonoom transport. IMIAT fungeert 
hierbij als een stip op de horizon, waarnaar alles Nederlandse projectorganisaties en betrokkenen 
naartoe kunnen werken. IMIAT richt zich hierbij met name op het testen en implementeren van CAT in 
een zogenaamd LivingLab: een door IMIAT gerealiseerd implementatiegebied.  
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Het Automotive Center of Expertise merkt dat bedrijven in de logistieke sector op dit moment weinig 
kennis en inzicht hebben over de mogelijkheden en ontwikkelingen van autonome transporten en dat 
zij zich onvoldoende voorbereiden op de grote veranderingen die zullen gaan plaatsvinden. Om als 
sector toekomstbestendig en wendbaar te blijven is het van belang dat de sector nu actief gaat 
nadenken en zich gaat voorbereiden op de toekomst van autonoom transport. Om deze reden heeft het 
Automotive Center of Expertise voor het IMIAT-project behoefte aan een studie over geautomatiseerd 
wegtransport, die gericht is om de Nederlandse transport- en automotive industrie te overtuigen van 
Connected & Autonoom transport. Een van de manieren waarop men binnen de Nederlandse 
transportindustrie draagvlak wil creëren is door de industrie te informeren over de mogelijkheden van 
autonoom transport en over de waarde die autonoom transport kan toevoegen aan de industrie. Door 
de industrie te informeren over de manier waarop men waarde kan creëren en vastleggen, de 
commerciële uitvoerbaarheid, wil men de transportindustrie bewegen om actief na te denken over de 
mogelijkheden en toepassingen van autonoom transport.  

1.3: Doelstelling van het onderzoek  
Het overkoepelende doelstel van het IMIAT-project voor Nederland is om in 2030 koploper in Europa te 

worden op het gebied van autonoom wegtransport. Dit onderzoek richt zich daarbinnen op het 

onderstaande:  

“Het doel van het onderzoek is het creëren van draagvlak binnen de Nederlandse transportindustrie 

voor de commerciële uitvoerbaarheid van Connected & Automated Transport, waarbij inzicht verkregen 

wordt in de strategie en de waardepropositie voor Connected & Automated Transport in het jaar 2030, 

zodat er in totaal minimaal vijf transportbedrijven de geautomatiseerde corridor zullen gebruiken in 2030” 

1.4: De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek  
“Met welk use case scenario betreffende Connected & Automated Transport kunnen de actoren van de 

Nederlandse transportindustrie, binnen een termijn van tien jaar, waardecreatie- en vastlegging 

realiseren?” 

1.5: Deelvragen  
Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wordt er gewerkt met een aantal deelvragen. 
De antwoorden op deze vragen moeten gezamenlijk leiden tot de beantwoording van de centrale 
onderzoeksvraag.  

1. Wat zijn de kritische factoren voor het realiseren van waardecreatie en – vastlegging en voor 
het bepalen van de use case scenario’s met betrekking tot Connected & Automated Transport?  

2. Welke wensen, eisen, beperkingen en randvoorwaarden zijn er op basis van een 
actorenanalyse van het innovatie-ecosysteem IMIAT?  

3. Wat is de gezamenlijke waardepropositie van de actoren van het innovatie-ecosysteem IMIAT?  
4. Wat is de best practice voor de actoren op de corridor die aansluit bij de doelstelling van IMIAT?  
5. Wat is het toekomstig verdienmodel van de actoren van IMIAT?  
6. Wat zijn de acties en investeringen die de Nederlandse transportindustrie de komende tien jaar 

moet ondernemen om een van de verwachte use case scenario’s te kunnen verwezenlijken in 
het jaar 2030?  

1.6: Afbakening van het onderzoek 
Het onderwerp betreft autonome voertuigen en ontwikkelingen die het autonoom vervoeren van 

transport over land op publieke locaties mogelijk maken. In deze studie gaat het over technologieën die 

betrekking hebben op Connected en Automated Transport (CAT) en doormiddel van CAT in staat zijn 

om besturingstaken (van de chauffeur, controller of navigator) over te nemen, waarbij CAT uitgevoerd 

kan worden met voertuigen waarbij het laadvermogen uiteenloopt van een enkele pallet 

tot een vrachtcontainer. Geautomatiseerde transportontwikkelingen die binnen SAE-level 2 t/m 5 van 

autonoom rijden vallen zullen onderdeel vormen van deze studie (SAE, 2016). Op het gebied van CAT 

zal de aandacht worden gelegd op de huidige en toekomstige ontwikkelingen voor de komende tien 

jaar: 2021 tot en met 2030.  Hierbij zal de focus liggen op publiek geautomatiseerd transport op de 

corridors in Zuid en West Nederland en tussen de logistieke hot spots en de distributiecentra van de 

steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda, Tilburg, Eindhoven, Antwerpen, Venlo, Duisburg, 

Essen en Düsseldorf. Voor de toepassing van geautomatiseerd transport zal de aandacht worden 

gefocust op geautomatiseerde voertuigen die geschikt zijn voor publieke wegen. Implementatie op 

privéterrein, in house logistiek en op afgesloten terrein komen niet aan de orde in deze studie.  



Niels Winter Innovation Mobility Implementation Automated Transport 14 juni 2021  

Pagina | 16  
 

Binnen het kader van geautomatiseerd transport zal de kern van de studie liggen op geautomatiseerd 

vrachttransport gericht op verplaatsingen over land via vrachtwagens en transporttrekkers. Transport-

bewegingen via het spoor en over het water zullen daarbij geen onderdeel vormen van deze studie. Het 

zwaartepunt is daarbij gefocust op de Nederlandse transportindustrie. Echter, zullen internationale 

ontwikkelingen op het gebied van autonoom transport worden bestudeerd en zal het internationale 

karakter van de transportwereld als kenmerk worden meegenomen in de studie.  Deelonderwerpen van 

autonoom transport, zoals de infrastructuur, de wetgeving, verzekering, zullen worden bestudeerd als 

blijkt dat dat relevant is voor het behalen van de onderzoeksdoelstelling. Daarnaast zal de werking van 

de technologie voor autonome toepassingen geen specifiek onderdeel vormen van de studie; enkel ter 

verduidelijk van de analyse zal men mogelijk ingaan op de werking van de techniek.  

1.7: Leeswijzer rapport  
Dit onderzoeksrapport is opgebouwd uit acht kernhoofdstukken en voor informatie die niet direct 

relevant is voor de onderzoeksdoelstelling zal verwezen worden naar de bijlagen. In hoofdstuk 1 wordt 

de lezer bekend gemaakt met de aanleiding van het probleem, de onderzoeksdoelstelling en de centrale 

onderzoeksvraag. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 een literatuurstudie gepresenteerd van de 

kernbegrippen uit de onderzoeksdoelstelling en dient ter theoretische onderbouwing voor het vervolg 

van het onderzoek. Hoofdstuk 3 heeft als functie om de lezer te informeren over de opzet en de 

uitvoering van dit onderzoek. Het hoofdstuk heeft het doel om de lezer te informeren op welke manier 

men een betrouwbaar en valide onderzoek heeft uitgevoerd. In hoofdstuk 4 wordt de analyse van de 

actoren van het innovatie-ecosysteem IMIAT gepresenteerd. Aansluitend zal de waardepropositie van 

deze actoren gepresenteerd worden. In hoofdstuk 5 wordt aan de lezer de best practice van autonoom 

transport gepresenteerd. Aansluitend zal in hoofdstuk 6 het verdienmodel voor de actoren van IMIAT 

gepresenteerd worden. De verzamelde gegevens uit hoofdstuk 4, 5 en 6 komen samen in hoofdstuk 7, 

waarin men de acties en de investeringen presenteert die de actoren van de Nederlandse automotive 

industrie moeten ondernemen om de best practice in het jaar 2030 te realiseren. In hoofdstuk 8 wordt 

het de lezer duidelijk wat het antwoord zal zijn op de centrale onderzoeksvraag inclusief de bijbehorende 

aanbevelingen.   
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H2: Theoretische verkenning Connected & Automated Transport  
In dit hoofdstuk wordt deelvraag 1 beantwoord: “Wat zijn de kritische factoren voor het realiseren van 

waardecreatie en – vastlegging en voor het bepalen van de use case scenario’s met betrekking tot 

Connected & Automated Transport? 

2.1: Connected & Automated Transport  
Connected & Automated transport (CAT) omvat alle technologieën die een voertuig van de verschillende 
transportmodi (wegtransport, treintransport, maritiem transport en luchttransport) in staat stelt om zich 
zonder een fysieke bestuurder te verplaatsen (The DPF, 2019). Connected & Automated 
transporttechnologieën gebruiken hardware en software om alle activiteiten, die gepaard gaan met het 
verplaatsen van een voertuig, van de menselijke bestuurder over te nemen (The DPF, 2019). De term 
Connected & Automated Transport staat gelijk aan de termen zelfrijdend transport en autonoom 
transport en binnen het kader van autonoom transport zijn er verschillende niveaus van zelfrijdend 
transportvervoer te onderscheiden. The Society of Automotive Engineers (SAE) onderscheidt zes 
niveaus van autonoom rijden die als standaard worden gebruikt in de literatuur omtrent Connected & 
Automated Transport (SAE , 2019).   

 Level 0: Geen sprake van enige vorm van automatisatie.  
 Level 1: Assistentie. Het voertuig kan zelf een deeltaak verrichten, zoals remmen of gas geven.  
 Level 2: Gedeeltelijk autonoom. Het voertuig is in staat om zelfstandig te sturen, te remmen en 

te accelereren. Bestuurder let nog steeds zelf op het verkeer.  
 Level 3: Semiautonoom. Het voertuig houdt naast de besturing ook de omgeving in de gaten. 

Menselijk ingrijpen is noodzakelijk als de techniek daarom vraagt.  
 Level 4: Verregaand autonoom. Het voertuig bepaalt zelf de richting en de snelheid en 

registreert alles wat in de omgeving gebeurt. De chauffeur hoeft alleen in complexe 
omstandigheden of extreme weersomstandigheden het stuur over te nemen.  

 Level 5: Volledig autonoom. Het voertuig rijdt onder alle omstandigheden volledig autonoom.  
Deze studie heeft betrekking op de CAT-technologieën die autonoom niveau twee tot en met vijf kunnen 
bewerkstelligen.  

2.2: Actoren van het innovatie-ecosysteem  
Om de innovatie van autonoom rijden in de praktijk te brengen valt of staat met een goed ecosysteem. 
Het begrip ecosysteem is een samenwerkingsverband tussen partijen, waarmee de partijen hun 
individuele prestaties combineren met de andere deelnemers van het ecosysteem om op die manier 
een innovatie te commercialiseren (Adner, 2006). Het karakteristieke aan een innovatie-ecosysteem is 
dat geen enkele individuele partij voldoende kennis bezit en de mogelijkheid heeft om individueel de 
innovatie te ontwikkelen en te implementeren (Adner, 2006). IMIAT wordt in deze studie gezien als een 
innovatie-ecosysteem, waarbij men streeft naar de implementatie van de innovatie ‘autonoom transport’ 
op publieke corridors. In dit innovatie-ecosysteem is er sprake van actoren: iedere belanghebbende 
(individu, instelling of organisatie) die van doorslaggevende invloed kan zijn in het uiteindelijke verloop 
van het IMIAT-project en belangen heeft bij één of meer verschillende resultaten die volgen uit het 
IMIAT-project (Freeman, Parmar, Harrison, & Colle, 2010). Een actor speelt in het IMIAT-project een 
doorslaggevende rol bij het realiseren van de doelstelling van het project. Belangrijk om te vermelden 
is dat het begrip actor in deze studie niet gelijk is aan het begrip stakeholder. Een stakeholder wordt 
gezien als een persoon of een groep die een positief dan wel negatief belang heeft bij het IMIAT-project, 
of die het project kan beïnvloeden (Freeman, Parmar, Harrison, & Colle, 2010). Een stakeholder wordt 
in dit onderzoek gezien als een partij die niet per definitie een essentiële en doorslaggevende rol heeft 
in het behalen van de IMIAT-doelstelling.  
Voor het behalen van de onderzoeksdoelstelling is het noodzaak dat de actoren die de meest 
doorslaggevende rol hebben in het innovatie-ecosysteem worden geïdentificeerd. Het identificeren van 
deze actoren zal worden bewerkstelligd door middel van een stakeholdersanalyse (Bruijn; Heuvelhof , 
2017). Op basis van deze identificatie zal bepaald worden welke stakeholders een essentiële rol spelen 
in het behalen van de projectdoelstelling: de uiteindelijke actoren. De Mendelow’s Power/Interest Matrix 
brengt de invloed en het belang van de verschillende stakeholders bij een innovatieproject in kaart 
brengt (Mendelow, 1981) (figuur 1, blz. 18). De verschillende betrokkene actoren oefenen kracht uit op 
het projectresultaat van het innovatie-ecosysteem (Bruijn; De Heuvelhof, 2008). Deze invloed kan groot, 
klein, sterk of zwak zijn en elke kracht kan om die reden belemmerend of stimulerend werken bij het 
realiseren van de ambitie van een innovatie-ecosysteem (Bruijn; De Heuvelhof, 2008).  
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Op basis van de toepassing van bovenstaande theorie kan men de verschillende stakeholders indelen 
en bepalen op welke actoren de focus komt te liggen in het verdere onderzoek. Van de actoren die een 
hoge mate van macht en betrokkenheid kan men een actorenanalyse uitvoeren. Een actorenanalyse 
brengt het speelveld van de belanghebbende binnen het innovatieproject in kaart gebracht (Bruijn; De 
Heuvelhof, 2008). Door middel van een actorenanalyse worden de wensen en de behoeften zichtbaar 
en kan men bepalen welke risico’s en randvoorwaarden de actoren achten te bestaan. Met behulp van 
een actorenanalyse worden de invloeden die de gewenste ambitie bevorderen of juist tegenwerken in 
kaart gebracht. De uitkomst van deze actorenanalyse wordt als uitgangspunt gebruikt bij de verdere 
uitwerking van de implementatie scenario’s van autonoom transport in 2030. Door het 
implementatiescenario af te stemmen op de wensen en behoeften van de belangrijkste actoren, is de 
verwachting dat men draagvlak kan creëren voor het IMIAT-project.  
Het IMIAT-project is voor het creëren van voldoende draagvlak afhankelijk van de bereidheid van de 
transportbedrijven om de innovatie aan te schaffen. De ambitie van IMIAT kan alleen worden 
verwezenlijkt als men met CAT de kritische massa weet te bereiken (Delre, Jager, & Bijmolt, 2007). De 
kritische massa representeert het aantal partijen dat de innovatie zal moeten accepteren en 
implementeren, zodat de verdere acceptatiegraad een vanzelfsprekend proces wordt en de innovatie 
verdere groei weet te bewerkstelligen (Delre, Jager, & Bijmolt, 2007). Doormiddel van het bereiken van 
de kritische massa kan de CAT-innovatie overleven en wordt IMIAT in staat gesteld om hun ambitie te 
verwezenlijken. Het is dus van belang dat de innovatieweerstand onder de transportbedrijven goed 
wordt begrepen. Het acceptatieproces van innovaties doorloopt een aantal vaste stappen: 
bewustwording, belangstelling, overweging, proefnemen en aanvaarding (Rogers, 2003). Voor dit 
onderzoek is het van belang dat transportbedrijven bewust worden van de aanwezigheid en de 
mogelijkheden van CAT-innovaties, zodat men belangstelling voor CAT en voor het IMIAT-project kan 

Figuur 1: De stakeholders matrix van Mendelow. 

Figuur 2: De passieve en de actieve weerstand bij innovaties volgens de theorie van Heidenreich 

(Heidenreich, 2013).  
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ontwikkelen. Om deze bewustwording en belangstelling te kunnen realiseren is noodzakelijk dat de 
mate van weerstand tegen de innovatie in kaart wordt gebracht.  
De theorie van Heidenreich onderscheidt twee vormen van weerstand tegen innovaties (Heidenreich, 
2013): passieve en actieve weerstand (figuur 2, blz. 18). Passieve weerstand is de onbewuste vorm en 
onderscheidt de neiging tot weerstand bij verandering en de weerstand door de tevredenheid met de 
huidige situatie (Heidenreich, 2013). De actieve weerstand is de bewuste vorm van weerstand die 
ontstaat als de innovatie niet voldoet aan de gebruikersbehoefte of als de sociale en individuele 
gebruikersnormen en de mate van het implementatierisico niet overeenkomt met de verwachting van 
de innovatie (Heidenreich, 2013). In figuur 2, blz. 18 ziet men welke drempels er gevormd kunnen 
worden bij passieve en actieve weerstand. De theorie van Heidenreich wordt toegepast om te 
beoordelen of er voor de CAT-innovatie sprake is van een vorm van passieve of actieve weerstand en 
hoe IMIAT daarmee om kan gaan in de toekomst.  

2.3: Waardecreatie en de waardepropositie in het ecosysteem   
De actoren moeten, bij het implementeren van een innovatie, vaststellen welke toegevoegde waarde 
de innovatie voor de actoren zelf oplevert. Voor de bepaling hiervan wordt in dit onderzoek gebruik 
gemaakt van het begrip waardecreatie. Dit is de uitkomst van de activiteiten, die elke actor verricht voor 
het bijdragen aan het ecosysteem, waarmee de actor voor zichzelf een voordeel creëert ten opzichte 
van de andere actoren in de sector (Autio, 2014). De waardecreatie kan men vertalen in de 
gemeenschappelijke waarde die de actoren willen leveren met de innovatie aan de gebruikers van de 
innovatie: de waardepropositie. Een waardepropositie is het aanbod waarmee de organisatie een 
probleem van haar klanten oplost (Visser M. , 2018). Het is de belofte van het bedrijf aan de consument 
waarmee men duidelijk maakt welke waarde men met het product of dienst levert voor de klant (Visser 
M. , 2018). In de literatuur wordt gesteld dat de actoren van een innovatie-ecosysteem een gezamenlijke 
waardepropositie hebben die zij samen willen verwezenlijken (Ritala, 2013). Voor het IMIAT innovatie-
ecosysteem is het van belang dat deze waardepropositie wordt vastgesteld, zodat het voor de actoren 
duidelijk wordt welke waarde zij kunnen leveren met behulp van de implementatie van autonoom rijden. 
Het Waardepropositie Canvas Model van Osterwalder wordt voor het onderzoek gebruikt om de 
waardepropositie van de verschillende actoren van het innovatie-ecosysteem gericht op Connected & 
Automated Transport vast te stellen (Osterwalder, 2014), figuur 3.  
 

Deze theorie helpt bedrijven om vast te stellen welke waarde men voor haar klanten gaat creëren (de 
waardepropositie) en het model beschrijft de voordelen die de klant van het aanbod kan verwachten 
(het klantprofiel). De waardepropositie zal de pijnpunten, de voordelen en de klanttaken moeten 
aanvullen of oplossen, zodat de waardepropositie aansluit bij de behoefte van de klant. De analyse door 
middel van het Waardepropositie Canvas Model leidt uiteindelijk tot de totstandkoming van de 
waardepropositie van de actoren van het innovatie-ecosysteem (Bocken, Rana, Short, & Evans, 2014).  

  

Figuur 3: De Waardepropositie Canvas (Osterwalder, 2014). 
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2.4: De best practice van autonoom rijden  
Voor de creatie van draagvlak onder de actoren van het IMIAT-project is het van belang om een 
toekomstbeeld te schetsen van het scenario op het gebied van Connected & Automated Transport op 
een publieke corridor. Om dit in kaart te brengen wordt in deze studie de best practice ontworpen. Dit is 
de verdieping van de use case die IMIAT als uitgangspunt heeft genomen voor de totstandkoming van 
het IMIAT-project.  Voor de bepaling van het best practice scenario is het van belang dat bepaald wordt 
met welke verwachte technologie men het autonoom rijden in het jaar 2030 verwacht te realiseren. De 
theorie omtrent het begrip technology maturity beschrijft de technologie die dusdanig getest en 
toegepast is, zodat de kans op initiële fouten en problemen is geminimaliseerd (Lynd & Larson, 2003); 
de techniek is klaar voor de marktintroductie. Voor het bepalen van de mate van de technology maturity, 
wordt gebruikt gemaakt van de door de NASA ontwikkelde theorie van The Technology Readiness Level 
(TRL) (John Mankins, 1995). Het Technology Readiness Level geeft op eenvoudige wijze aan in welk 
stadium van ontwikkeling de innovatie zich bevindt (figuur 4).  

Fase 1 t/m 3 bevinden zich in de ontdekkingsfase, fase 4 t/m 6 bevindt zich in de ontwikkelingsfase, 
fase 7 t/m 8 noemt men de demonstratiefase en de laatste fase, de inzetfase, is de fase waarin de 
technologie klaar is voor de marktintroductie (John Mankins, 1995). Deze studie zal vaststellen welke 
technologieën in het jaar 2030 zich bevinden in de demonstratiefase (TRL 7 en 8), waarin men in een 
operationele omgeving de autonome technologie toepast.  

2.5: Waardevastlegging en innovatie; het verdienmodel  
Op het moment dat een actor waarde creëert is het van belang dat men deze waarde weet vast te 
leggen voor zichzelf. De term waarde vastlegging representeert de manier waarop, de soort waarde en 
hoe veel waarde het innovatie-ecosysteem oplevert voor een enkele actor van het innovatie-ecosysteem 
(Lepak, 2007). Waardecreatie en -vastlegging kan worden gepresenteerd in de vorm van een 
verdienmodel. Dit is de wijze waarop een bedrijf geld verdient (Osterwalder, 2010). Het verdienmodel 
gaat in dit onderzoek over de kosten en de baten die het transportbedrijf met de implementatie van 
autonoom wegtransport verwacht te realiseren. Om deze kosten en baten van het verdienmodel in kaart 
te brengen wordt gebruik gemaakt van het Total Costs of Ownership model. Total Cost of Ownership 
(TCO) is te definiëren als een set van methodologieën, modellen en hulpmiddelen om het meten, het 
beheren en het verlagen van de kosten en het verhogen van de totale waarde van investeringen in kaart 
te brengen (Gartner, 1997). Het TCO brengt de totale kosten van de aanschaf, het onderhoud en het 
gebruik in kaart van de innovatie (Gartner, 1997). Door het in kaart brengen van de kosten van de 
innovatie en die te combineren met verschillende verdienmodellen kan men de actoren van het 
innovatie-ecosysteem inzicht geven in de te maken kosten, de verschuivingen tussen de kosten en de 
kostenverlagingen. Baten zoals betrouwbaarder of flexibeler transport kunnen in het TCO-model 
kwantitatief gepresenteerd worden. Het uiteindelijke doel van het gebruik van het TCO-model is om te 
achterhalen of de baten significant hoger zijn dan de uiteindelijk te maken kosten.  

2.6: De weg richting implementatie  
Met behulp van onder andere het TRL-niveau en het niveau van autonoom rijden kan men een 
verwachting schetsen van de toe te passen technologie in 2030. Echter, spelen bij de introductie van 
nieuwe technologieën ook andere factoren mee. Zo is sociale innovatie (Volberda, 2011) nodig om 
technologische innovaties te laten landen binnen bedrijven: de ontwikkeling en implementatie van 
nieuwe ideeën (producten, diensten en modellen) om aan de sociale behoeften te voldoen en het 
creëren van nieuwe sociale relaties en/ of samenwerkingsverbanden (Euro. Comm., 2013). Het bedrijf 
moet er klaar voor zijn om de technologie te kunnen begrijpen en er moet voldoende absorptievermogen 
in alle facetten van het bedrijf aanwezig zijn om de technologie te implementeren. Absorptievermogen 
refereert naar een bedrijf haar vermogen om de waarde te identificeren van nieuwe externe kennis en 
deze te verwerken en te exploiteren voor commerciële doeleinden. Dit betekent dat op strategisch 
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Figuur 4: De fase van The Technology Readiness Level theorie. 
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niveau de beslissers op één lijn moeten zitten, uitvoerend personeel getraind zal moeten worden, 
organisatie processen zullen moeten worden aangepast et cetera.  
Voor de realisatie van de IMIAT-doelstelling is het noodzaak dat IMIAT inzichtelijk heeft welke rol elke 
actor in het project inneemt. Het concept van Gould & Fernandez maakt dit inzichtelijk door het gedrag 
en de manier waarop informatiestromen tussen de actoren lopen te duiden. De theorie stelt dat de 
verscheidene belangen van de actoren invloed hebben op de manier waarop zij projectkansen 
aangrijpen (Gould & Fernandez, 1989). De theorie onderscheidt vijf type rollen die een actor binnen een 
project kan aannemen (Kirkels & Duysters, 2010) (figuur 5). Deze grafische weergave biedt informatie 
over de mengeling van de verschillende relaties binnen het projectnetwerk (Kirkels & Duysters, 2010). 
De theorie van Gould & Fernandez wordt toegepast in deze studie om te achterhalen wat de 
daadwerkelijke bijdrage is van de verschillende actoren tijdens het IMIAT-project en wat voor invloed 
deze actoren hebben in het verkrijgen van de benodigde kennis en informatie.  

Nadat inzichtelijk is welke rollen de actoren hebben en welke vormen van de best practice mogelijk zijn, 
is het van belang dat een organisatie in staat wordt gesteld om een gewogen keuze te maken tussen 
de verschillende strategische opties. Het implementeren van CAT heeft hierbij invloed op alle 
bedrijfsonderdelen en men moet zich hierbij afvragen of de innovatie haalbaar is voor het bedrijf. Een 
hulpmiddel om dit te toetsen is de SFA-matrix (Johnson, 1998). Deze methode wordt binnen 
organisaties toegepast om de strategische opties te toetsen en tegen elkaar af te wegen. Dit stelt 
organisaties in staat om op basis van drie factoren een strategische keuze te maken: Suitability 
(geschiktheid), Feasibility (haalbaarheid) en Acceptability (aanvaardbaarheid).  
Nadat alle de actorenanalyse, het verdienmodel en de best practice bekend is, kan men het pad naar 
de implementatie van CAT schetsen voor de transportbedrijven. In dit onderzoek wordt een visueel 
hulpmiddel gebruikt dat de tijdsplanning weergeeft van het mogelijke pad dat transportbedrijven moeten 
doorlopen om binnen tien jaar de best practice te kunnen realiseren. Een strategische Agile Roadmap 
zal gebruikt worden voor het weergeven van de toekomstvisie van autonoom transport in een lange 
termijn agenda voor de transportbedrijven (Pichler, 2010). Doordat men in dit model op de langere 
termijn kijkt, wordt het ook duidelijk welke activiteiten de bedrijven op de korte termijn moeten 
ondernemen om de doelstellingen in de toekomst te kunnen behalen. In dit onderzoek wordt expliciet 
gekozen voor een Agile Roadmap, omdat het stellen van doelen mogelijk maakt en het biedt ruimte 
voor korte termijn denken, maar is gebaseerd op het lange termijn denken (visie). 

2.7: Conclusie theoretische verkenning en conceptueel model  
Concluderend kan men antwoord geven op de vraag welke modellen en theorieën van belang zijn voor 

het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Gestart zal worden met het in kaart brengen van de actoren 

door middel van de theorie van Mendelow (Mendelow, 1981) en een actorenanalyse (Bruijn; De 

Heuvelhof, 2008) gevolgd door de vaststelling van de waardepropositie met behulp van het 

Waardepropositie Canvas Model (Osterwalder, 2014). Voor de bepaling van de best practice maakt 

men gebruik van het Technologie Readiness Level (John Mankins, 1995) en het niveau van autonoom 

rijden (SAE , 2019). Vervolgens gebruikt men de theorie van het Total Costs of Ownership model voor 

het in kaart brengen van de manier waarop men waarde creëert en waarde vastlegt (Gartner, 1997). 

Ten slotte gebruikt men de theorie van de strategische Agile roadmap om de strategische stappen in 

kaart te brengen die de actoren moeten nemen om de best practice in 2030 te verwezenlijken. De 

toepassing van de theorieën en modellen in deze studie zijn ondergebracht in het conceptueel model 

(figuur 6, blz. 22) dat de kapstok vormt van het onderzoek.  

Figuur 5: Grafische weergave van de vijf types waarop men kan interacteren tussen de verschillende actoren van 
een project (Kirkels & Duysters, 2010) (Gould & Fernandez, 1989). 
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Figuur 6: Het conceptueel model van het onderzoek. 
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H3: Opzet en verantwoording  
In dit hoofdstuk wordt de manier van uitvoering, het type onderzoek en de onderzoeksmethode 
gepresenteerd. Daarnaast wordt uitgelegd op welke manier men de betrouwbaarheid en de validiteit 
van het onderzoek waarborgt. In bijlage I wordt onderstaande tekst, over de opzet en verantwoording, 
visueel weergegeven in een schema.   

3.1: Type onderzoek  
Deze studie betreft een verkennend onderzoek naar Connected & Automated Transport, waarbij de 
informatie is verkregen door het verzamelen van secundaire gegevens over het onderzoeksonderwerp. 
Deze gegevens zijn verkregen door het uitvoeren van desk- en fieldresearch. Via deskresearch zijn de 
gegevens verzameld die afkomstig zijn uit de wetenschappelijke databanken van de Fontys 
Hogescholen, rapporten van onderzoeks- en brancheorganisaties, onderzoeken van kennisinstellingen, 
onderzoeken gericht op nieuwe vormen van mobiliteit van de overheid, kennisdocumenten ACE Mobility 
en expertise vanuit de vakdocenten van de Fontys Hogescholen. De gegevens die volgen uit 
deskresearch zijn gebruikt voor de totstandkoming van de theoretische verkenning, het opstellen van 
interviews en de beantwoording van deelvraag 1; de theoretische verkenning. Voor het beantwoorden 
van de vijf overige deelvragen is kwalitatief onderzoek verricht voor het verzamelen van gegevens die 
niet via deskresearch verkregen kunnen worden. In figuur 7 zijn de interviews weergegeven die zijn 
uitgevoerd voor de beantwoording per deelvraag. Kwalitatief onderzoek is toegepast, omdat de 
onderzoeker via de interviewmethode de respondenten diepgaand heeft kunnen doorvragen naar hun 
mening en hun achterliggende gedachten. Er is expliciet gekozen voor kwalitatief in plaats van 
kwantitatief onderzoek, omdat kwalitatief onderzoek een indicatie geeft over wat er leeft onder de 
actoren van het innovatie-ecosysteem. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, waarbij de resultaten 
met name statistisch representatief zijn. In figuur 7 wordt weergegeven met welke personen is 
gesproken en de achterliggende reden van het gesprek. In figuur 8 blz. 24 kan men zien wanneer deze 
gesprekken zijn gehouden, de duur en voor welke deelvraag de gesprekken worden gebruikt. De 
personen zijn anoniem in dit rapport beschreven en zijn niet herkenbaar geciteerd.  
 

 
 
 
 
 

Figuur 7: Overzicht van de geïnterviewde personen en de reden van de interviews. 
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3.2: De methode en uitvoering informatiestroom 1: stakeholdersanalyse  
Voor het verzamelen van de gegevens voor de eerste informatiestroom, betreffende de 
stakeholdersanalyse en de waardepropositie (figuur 6, blz. 20), is gestart met het uitvoeren van een 
interview met een focusgroep. De focusgroep betreft een respondentengroep van drie business 
managers van transportbedrijven, die deelnemen aan IMIAT, die samen het gesprek zijn aangaan over 
hun wensen, behoeften, risico’s en randvoorwaarden van Connected & Automated Transport. Het doel 
van deze focusgroep is dat de input van de respondenten elkaar versterkt en dat er onderwerpen ter 
sprake komen die de onderzoeker van tevoren niet had bedacht. Daarnaast heeft de focusgroep het 
doel om feedback te verkrijgen over de gewenste output en de deliverables van IMIAT en deze aan te 
vullen en aan te scherpen. De resultaten van deze focusgroep zijn gebruikt voor het opstellen van een 
vragenlijst van tien hoofdvragen voor de individuele interviews met de transporteurs: vragenlijst 1 
(bijlage II). Voor de totstandkoming van de waardepropositie is eveneens een focusgroep uitgevoerd. 
De deelnemers van deze focusgroep zijn twee medewerkers van ACE Mobility en twee medewerkers 
van Altran die actief betrokken zijn bij de uitvoering van het IMIAT-project. De focusgroep betreft een 
brainstormsessie over de waardepropositie van IMIAT en van de drie belangrijkste betrokken actoren. 
Deze brainstormsessie is uitgevoerd door per actor het Waardepropositie Canvas in te vullen, waarbij 
elke aanwezige de mogelijkheid heeft gekregen om gegevens in het model te plaatsen. De resultaten 
per model is besproken en heeft uiteindelijk gediend als input voor de totstandkoming van de 
waardeproposities. Op basis van de resultaten van de focusgroepen heeft de onderzoeker specifieke 
en doelgerichte vragen kunnen stellen aan de andere transporteurs en logistiek experts tijdens de 
individuele interviews. Vragenlijst 1 is gebruikt voor het houden van een open gesprek tussen de 
respondent en de onderzoeker; een individueel interview (Bijlage II). Deze methode is toegepast om 
antwoord te krijgen op deelvraag twee en drie: een diepgaand beeld creëren van de individuele 
opvattingen van de respondenten en heeft het doel gehad om het ‘waarom’ achter de opvattingen en 
inzichten van de actoren van het innovatie-ecosysteem te achterhalen. De gegevens die volgen uit de 
diepte-interviews met de actoren hebben de basis gevormd voor de actorenanalyse en de 
totstandkoming van de waardepropositie.  

3.3: De methode en uitvoering informatiestroom 2: best practice schets 2030  
Voor de totstandkoming van de analyse voor de tweede informatiestroom, de technologieverwachting 
en de best practice schets van 2030, is de onderzoeker begonnen met het verzamelen van gegevens 
via deskresearch. Op basis van dit literatuuronderzoek is bepaald wat de technologieverwachting en 
het niveau van autonoom rijden is in 2030. Voor de totstandkoming van deze analyse is de kennis, de 
onderzoeksrapporten en de mobiliteitsroadmaps gebruikt van: hogescholen/universiteiten, Europese 
mobiliteitsinstellingen, onderzoeksresultaten OEM’s en technologiebedrijven en onderzoeksresultaten 
van kennis en expertisecentra van mobiliteit. Vervolgens is het kwalitatieve onderzoek uitgevoerd. Op 
basis van de literatuurstudie is vragenlijst 2 opgesteld die specifieke en doelgerichte vragen bevat 
gericht op de situatieschets van IMIAT in 2030 (bijlage III). Voor de totstandkoming van de 
situatieschetsen is wederom kwalitatief onderzoek toegepast, waarbij men individuele gesprekken is 
aangegaan met lectoren van intelligente mobiliteit en met mobiliteitsprofessionals van 
onderzoeksinstellingen TNO en CROW. Deze methode is toegepast om antwoord te krijgen op 
deelvraag vier: de toekomstvoorspelling van de situatieschets op basis van de huidige stand van zaken. 

Figuur 8: Overzicht van de data, de duur en de onderwerpen van de interviews. 



Niels Winter Innovation Mobility Implementation Automated Transport 14 juni 2021  

Pagina | 25  
 

De methode diepte-interview is toegepast, omdat de onderzoeker de achterliggende opvattingen en 
inzichten van de geïnterviewden heeft willen achterhalen over de situatieschets van CAT in 2030. Door 
de kennis van de experts te combineren met de resultaten van de deskresearch is de situatieschets 
opgesteld van Connected & Automated Transport in het jaar 2030.  

3.4: De methode en uitvoering informatiestroom 3: vaststelling verdienmodel  
De laatste informatiestroom, het verdienmodel en de kosten-baten, is gestart met de uitvoering van 
eveneens een focusgroep met dezelfde deelnemers van focusgroep 2. De focusgroep betreft een 
brainstormsessie over de directe en indirecte kosten en baten van CAT en het IMIAT-project. De 
deelnemers hebben ieder hun bijdrage kunnen leveren door aan te geven welke vormen van kosten en 
baten zij voor ogen hebben. Op basis van de resultaten van focusgroep 3 en deskresearch, is vragenlijst 
3 opgesteld die tien hoofdvragen bevat gericht op de impact van CAT op de businessmodellen van de 
transporteurs. Deze vragenlijst is voorgelegd aan een drietal experts op het gebied van de relatie tussen 
innovaties en businessmodellen (figuur 7). De resultaten van de individuele interviews, de focusgroep 
en het literatuuronderzoek hebben de basis gevormd van het antwoord op deelvraag vijf: het 
verdienmodel van de actoren van IMIAT.  
De gegevens die verzameld zijn per informatiestroom komen uiteindelijk samen voor de beantwoording 
van de zesde en tevens laatste deelvraag: de acties en de investeringen die de Nederlandse 
transportindustrie moet ondernemen om de ambitie van IMIAT te kunnen realiseren.  

3.5: Gegevensverwerking en analysemethode 
De gesprekken met de geïnterviewden zijn samengevat en de kwalitatieve interviews zijn geanalyseerd 
door de antwoorden op te delen en te ordenen in zinnen en fragmenten die betrekking hebben op de 
literatuurbegrippen van dit onderzoek (H2) en een rol spelen bij het beantwoorden van een deelvraag. 
Nadat de gegevens geordend zijn is door middel van labels de zin of het fragment per onderwerp 
ingedeeld. De onderwerpen betreffen de kernwoorden uit de deelvragen en de literatuurstudie. Het doel 
van labelen is om de verschillende interviews met elkaar te vergelijken en om een duidelijk beeld te 
creëren van de gegevens per onderzoeksvraag. Deze labels helpen om verbanden tussen de 
antwoorden van de respondenten te ontdekken (Fischer & Julsing, 2019). De focusgroep gesprekken 
zijn op een vergelijkbare manier geanalyseerd als bij de individuele interviews. De uitkomsten van het 
interview met de focusgroepen zijn verwerkt en weergegeven in de bijlage. De volledig getranscribeerde 
interviews en dataverwerking worden niet in dit rapport weergegeven. Voor meer informatie en toegang 
tot deze gegevens kan contact worden opgenomen met de onderzoeker van dit rapport.  

3.6: Betrouwbaarheid en Validiteit  
De contextbeschrijving van dit kwalitatieve onderzoek ligt ten grondslag aan de waarborging van de 
betrouwbaarheid. Het is van belang dat de lezer een beeld krijgt van de context waarbinnen het 
onderzoek is uitgevoerd, zodat het gedrag en de antwoorden van de respondenten beter begrepen 
wordt door de lezers (Geertz, 1973). Daarnaast zijn betrouwbaarheid bevorderende maatregelen 
genomen. Een van deze maatregelen is de selectie van de representatieve steekproef. Onder deze 
respondenten zijn objectieve open vragen gesteld, waarbij sturing wordt vermeden. De vragen zijn 
vooraf op papier gezet en gecontroleerd door een vakdocent van de Fontys Hogescholen. Doormiddel 
van het labelen en categoriseren van de antwoorden zijn de resultaten op een objectieve wijze 
geanalyseerd. De resultaten van deze analyse zijn door een werknemer van ACE Mobility beoordeeld 
op basis van objectiviteit. De interne validiteit is de geloofwaardigheid van het kwalitatieve onderzoek 
(Guba & Lincoln, 1994), waarbij gezorgd is dat er met de juiste personen gesproken is op de juiste 
momenten (figuur 7 en 8). De interne validiteit wordt vergroot door de verzamelde data en de gebruikte 
bronnen te documenteren en openbaar te maken in de bijlage en de bibliografie. Daarnaast zijn de 
interviews opgenomen ter bewijsvoering, indien hier toestemming van de geïnterviewde voor is 
gekregen, en is er een document bijgehouden op welke momenten welke informatie is verkregen. Naast 
de interne is ook de externe validiteit gewaarborgd, waarbij de onderzoeker rekening heeft gehouden 
met de overdraagbaarheid en de generaliseerbaarheid van het kwalitatieve onderzoek (Guba & Lincoln, 
1994). Dit onderzoek is niet specifiek gericht op één casus, maar is branche breed uitgevoerd. De 
resultaten van dit onderzoek gelden dus niet specifiek voor één bedrijf, maar voor meerdere bedrijven 
in de logistieke branche. De externe validiteit is gewaarborgd door vast te leggen welke interviewvragen, 
onderwerpen, analysemethoden en met welke respondenten het onderzoek is uitgevoerd.  
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H4: De actoren van het Connected & Automated Transport ecosysteem 
In hoofdstuk 4 wordt deelvraag 2 behandeld: “Welke wensen, eisen, beperkingen en randvoorwaarden 
zijn er op basis van een actorenanalyse van het innovatie-ecosysteem IMIAT? Daarnaast wordt in dit 
hoofdstuk ook een antwoord gegeven op deelvraag 3: “Wat is de gezamenlijke waardepropositie van 
de actoren van het innovatie-ecosysteem IMIAT?” 

4.1: De stakeholders  
Gestart wordt met het in kaart brengen van alle partijen die een negatieve of positieve invloed uitoefenen 
op het eindresultaat en diegene die baat kunnen hebben bij dit innovatie-ecosysteem. Uit de analyse 
komt naar voren dat onderstaande partijen een formele taak of bevoegdheid hebben in het realiseren 
van de ambitie van het IMIAT innovatie-ecosysteem (TNO, 2018):  

 Toelating voertuigen op de openbare weg: Rijksdienst Wegverkeer  
 Ontheffing voor tests autonome voertuigen op de openbare weg: Rijksdienst Wegverkeer 
 Aanleg/beheer/onderhoud van rijkswegen: Rijkswaterstaat  
 Aanleg/beheer/onderhoud gemeentelijke wegen: Gemeenten 
 Reglement verkeersregels en verkeerstekens: Nederlands Rijk  
 Richtlijn wegontwerp: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Water- en Wegenbouw 
 Ontwikkeling autonome trucks: Original Equipment Manufacturers  
 Gebruikers geautomatiseerde corridor: Logistieke dienstverleners  

In bijlage VI worden alle stakeholders weergegeven van het IMIAT-project. De 
projectleiders van het IMIAT-project hebben de stakeholders inzichtelijk en 
hebben per stakeholdergroep een werkgroep opgestart. Voor dit onderzoek is 
een analyse van alle stakeholders niet relevant en binnen dit onderzoek zal 
men zich focussen op de stakeholdersgroep gebruikers van de 
geautomatiseerde corridor (figuur 9) en zal bepaald worden welke actoren 
binnen deze groep een doorslaggevende rol hebben bij het realiseren van de 
doelstelling van het IMIAT-project.  

4.2: De relevante actoren CAT 2030 
De groep gebruikers die de geautomatiseerde corridor in 2030 in gebruik zullen nemen zijn partijen die 

verantwoordelijk zijn voor het transporteren van goederen over de weg: de logistieke dienstverleners. 

In deze paragraaf volgt een uitzetting van de actoren binnen de gebruikersgroep die het meest relevant 

zullen zijn voor IMIAT en CAT in 2030. De keten van deze actoren is als volgt weergegeven in figuur 

10.  

 

Figuur 10: De opbouw van de keten van goederentransport over de weg.  

4.2.1: Het belang van tender- en contractlogistiek voor de actoren 
Uit het overzicht van alle stakeholders van CAT is bepaald dat dit onderzoek zich richt op de groep 
gebruikers van de geautomatiseerde corridor. Doormiddel van gesprekken met drie logistiek experts is 
onderzocht welke gebruikers de meeste macht en interesse in de keten hebben omtrent het 
implementeren van CAT-innovaties. In de logistiek zijn vijf type transportbedrijven te onderscheiden, die 
elk verschillende vormen van diensten aanbieden: de vijf Party Logistics. Deze PL-bedrijven zijn als 
uitgangspunt genomen om de gebruikers in te delen in vijf groepen:  

 Kleine 2 tot en met 5 Party Logistics (PL) transportbedrijven  
 Middelgrote 2 tot en met 5 Party Logistics (PL) transportbedrijven 
 Grote 2 tot en met 5 Party Logistics (PL) transportbedrijven 
 Verladers die hun eigen goederen met een eigen wagenpark vervoeren (1PL) 
 Verladers/opdrachtgevers die het transport laten uitvoeren door 2PL tot en met 5PL bedrijven  

Voor de logistiek dienstverleners (2PL tot en met 5PL) is er altijd sprake van een mate van 
afhankelijkheid van hun opdrachtgevers. De logistiek dienstverleners werken in Nederland voornamelijk 
met contractlogistiek, waarbij een verlader in de meeste gevallen via een tender een contract afsluit met 

Verlader/opdrachtgever Expediteur Vervoerder/transporteur Ontvanger

Logistiek dienstverlener

Figuur 9: De stakeholdergroep gebruikers 
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een logistiek dienstverlener over de uit te voeren diensten (Interview6, 2021). Deze contracten hebben 
een gemiddelde tijdsduur van één tot twee jaar, waarna de verlader een nieuw contract afsluit met een 
desbetreffend logistiek dienstverlener (Interview7, 2021), (Scheele, 2015). Nederlandse transporteurs 
geven aan dat zij slechts één tot twee jaar zekerheid hebben van verladers; na elke termijn worden 
nieuwe contracten en tenders uitgeschreven. In de gesprekken geven de transporteurs aan dat zij 
gemakkelijk worden vervangen door transporteurs die de diensten tegen lagere prijzen kunnen 
uitvoeren (Interview6, 2021), (Interview5, 2021). De transporteurs geven duidelijk aan dat er binnen de 
contractlogistiek sprake is van een harde prijsconcurrentie: een groot aantal verladers sturen hun 
tenders voornamelijk op de laagste prijs, waardoor de marges en de investeringsruimten van 
transporteurs minimaal zijn (Interview6, 2021). Op dit moment omvatten de transporttenders en -
contracten de volgende kenmerken:  

 90% van de tender en het contract is gefocust op kosten (Interview6, 2021) (Interview7, 2021). 
De sterke focus op de kosten en de renderende logistieke activiteiten houdt aan vanwege de 
pandemie (ING, 2021). 

 De wens naar duurzaam en emissievrij transport stijgt (Logistiek, 2019) (Interview6, 2021)  
 Data gedreven focus verladers: Op basis van de verzamelde data kunnen verladers bepalen 

welke logistieke dienstverlener het beste aansluit (Logistiek, 2019).  
 Een voorzichtige trend vanaf 2020 voor duurzamere en langere relaties (Logistiek, 2019).  
 Focus op het verhogen van de omloopsnelheid van goederen in de transportketen (Woensel, 

2020) 
 De contracten en tenders zijn steeds vaker gericht op het digitaliseren van de planning 

(Interview7, 2021), (Velthoven, 2020).  
 Toename Logistieke outsourcing binnen contracten en tenders (Groen, 2021).  

Samenvattend kan men stellen dat verladers steeds hogere eisen stellen binnen tenders, maar de 
opdrachtgevers blijven als eerste kijken naar de prijs. Daarna komen pas andere elementen aan bod, 
zoals mate van betrouwbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. De kosten blijven de komende 
jaren, mede vanwege de pandemie, de doorslaggevende factor in de contractovereenkomsten 
(Velthoven, 2020).  

4.2.2: De macht en de interesses van de actoren  
Uit bovenstaande analyse kan men vaststellen dat de transporteurs in grote mate afhankelijk zijn van 
de kortlopende en op prijs gestuurde contracten met de verladers. De kleine en middelgrote 
transporteurs geven aan dat er binnen hun organisatie geen ruimte is voor innovaties die gericht zijn op 
een termijn van langer dan twee jaar. Voor het terugverdienen van investeringen in geautomatiseerd 
goederenvervoer hebben de transportbedrijven een toekomstvisie met voldoende zekerheid nodig voor 
een termijn van circa tien jaar. Innovaties die een langere investeringstermijn hebben dan één of twee 
jaar zijn voor logistieke dienstverleners grote risico’s om in te investeren zonder dat zij de bevestiging 
en de zekerheid hebben van hun opdrachtgever hiervoor (Interview6, 2021). Vanwege de kortlopende 
contracten hebben de kleine en de middelgrote transporteurs een toekomstvisie van maximaal twee 
jaar en innovaties gericht op CAT komen niet of nauwelijks aan de orde binnen de visies van deze 
transportbedrijven. Een logistiek expert, die dagelijks in contact staat met logistieke bedrijven voor het 
implementeren van innovaties, heeft slechts een enkele keer interesse gemerkt vanuit een logistiek 
dienstverlener voor CAT (Interview7, 2021). Innovatie in de transportwereld is op dit moment 
voornamelijk gericht op het digitaliseren van de planningsactiviteiten van transporten.  
 
Men kan stellen dat de macht voor het implementeren van innovaties, zoals CAT, niet ligt bij de kleine 
en middelgrote transporteurs. De macht ligt bij verladers die van hun logistieke dienstverleners kunnen 
eisen dat zij zich gaan focussen op geautomatiseerd vervoer, waarbij de randvoorwaarde is dat de 
contractduur wordt verlengd naar minimaal vijf tot tien jaar. Naast de verladers zijn grote internationale 
4 PL transportbedrijven wel in staat om een dergelijke innovatie op te starten, omdat deze bedrijven 
vaak een langere toekomstvisie hebben van vijf tot tien jaar, voldoende transporteurs onder zich hebben 
die afhankelijk van hun zijn en contracten hebben met een aantal van de grootste Europese verladers 
(Zwart, 2019), (Interview12, 2021). Deze bedrijven bezitten vaak ook een eigen strategische en R&D 
afdeling.  
 
Van alle actoren binnen de groep gebruikers is de mate van macht en de mate van interesse bepaald. 
Deze inventarisatie is aan de hand van de theorie van Mendelow in de stakeholdersmatrix 
weergegeven, waarin men kan zien welke acties men moet verrichten per actor (Mendelow, 1981). 
Figuur 11, blz. 28 geeft deze matrix weer en hieronder wordt per dimensie de onderbouwing 
weergegeven.  
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1. Veel macht en weinig interesse: Dit zijn de opdrachtgevers en de 1PL verladers. Deze partijen 
tonen op dit moment weinig interesse voor geautomatiseerd transport (Interview8, 2021). 
Aangezien logistieke dienstverleners afhankelijk zijn van de contracten met de verladers, bezit 
de opdrachtgever en de 1PL verlader veel macht bij de uitvoering en de implementatie van 
CAT-innovaties. De verladers moet men tevreden houden, men zal de behoeftes van deze 
partijen moeten inventariseren en proberen deze tegemoet te komen.   

2. Veel macht en veel interesse: Dit zijn de 3 t/m 5PL grote logistieke dienstverleners. Deze 
partijen hebben vanwege hun omvang en het aantal transportbedrijven, die afhankelijk van hen 
zijn, veel macht in de keten. Partijen als DHL, DBschenker, Kuehne+Nagel, Ewals Cargo Care 
en KLG Europe zijn grote logistieke bedrijven die betrokken zijn bij CAT-initiatieven en 
projecten. Deze partijen vormen de sleutelfiguren van deze innovatie en men moet deze partijen 
nauw betrekken bij het project.  

3. Weinig macht en weinig interesse: Deze kleine 2 t/m 4PL, de middelgrote 2 en 3PL en de grote 
2PL transportbedrijven tonen weinig interesse en zijn erg afhankelijk van hun opdrachtgevers. 
Van de 35 gecontacteerde bedrijven uit deze groep, hebben twintig partijen een reactie 
gegeven, waarin men aan gaf dat zij op de korte termijn geen interesse hebben in het 
implementeren van CAT-ontwikkelingen en dat dit niet aansluit bij hun toekomstvisie 
(Interview7, 2021). Dit zijn de minst belangrijke actoren en men moet weinig aandacht besteden 
aan deze groep.  

4. Veel interesse en weinig macht: Deze kleine 5PL en de middelgrote 4 t/m 5PL tonen interesse 
in CAT, omdat deze partijen als kenmerk hebben dat zij de uitvoering van de logistieke 
activiteiten continu willen verbeteren door middel van innovatie (Luijk, 2020). Deze partijen zijn 
sterk afhankelijk van de verladende partijen als het gaat om het gebruikmaken en 
implementeren van nieuwe technologieën (Interview7, 2021). Deze groep moet men 
geïnformeerd houden en in de uitvoering kan men rekening houden met deze partijen om te 
kijken of deze, ondanks hun gematigde machtspositie, betrokken kunnen worden bij het project.  

 

Figuur 11: de Mendelow's stakeholdersmatrix voor de implementatie van Connected & Automated Transport. 
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4.3: Verdieping kenmerken relevante actoren  
Voor het bepalen welke type industrieën en transporteurs het meest relevant zijn om een 
geautomatiseerde corridor te gebruiken is doormiddel van literatuur en drie interviews met logistiek 
experts vastgesteld welke type transporteurs dat zijn. In figuur 12 is een aantal variabelen weergegeven 
die bepalend zijn voor de vaststelling van de relevante transporteurs. De onderbouwing van de gekozen 
variabelen wordt gepresenteerd in bijlage VII.  

Lange afstandsvervoer: Langeafstandsvervoer wordt gezien als de eerste commerciële toepassing 
voor geautomatiseerd transport, omdat de uitdagingen van de implementatie verkeerstechnisch minder 
complex zijn dan bij stadsvrachtvervoer: geen stedelijke verkeerssituaties, geen mixed-traffic, 
voorspelbare infrastructuur en een controleerbare omgeving (DHL, 2014). Daarnaast is er in West-
Europa sprake van een te kort aan langeafstandschauffeurs (Zwart, 2019) en is het een feit dat er bij 
het lange afstandsvervoer sprake is van een hoge mate van inefficiëntie in verband met verplichte rij- 
en rusttijden van de chauffeur, waarbij een chauffeur na 4,5 uur rijden 24 minuten moet rusten en 
maximaal 2 keer per week tien uur per dag mag rijden (Rijksoverheid, 2021). Geautomatiseerd transport 
kan leiden tot een reductie van de benodigde rusttijden, in het geval de tijd op de geautomatiseerde 
corridor niet van de rijtijd afgaat van de chauffeur (TNO, 2018). 
 
De omvang van de logistiek dienstverlener: Voorspeld wordt dat de grote logistieke dienstverleners, 
die 3PL tot en met 4PL dienstverlening verrichten, de early adopters (Rogers, 2003) zullen zijn van CAT 
in Nederland (Paddeu, 2019), (Euro. Comm., 2019). Deze partijen bezitten een eigen Research & 
Development afdeling en hebben de investeringsmogelijkheden en het netwerk om dergelijke innovaties 
binnen de organisatie toe te passen (SAFE, 2017). Naast grote logistieke dienstverleners zijn ook 
verladers, die de logistieke afhandeling binnenshuis verrichten (1PL), relevante partijen voor de 
implementatie van CAT. 
 
Transportsector: Uit de analyse van de interviews met transporteurs is naar voren gekomen dat de 
industrie met name voor tijd kritische ladingen elke vorm van oponthoud probeert te voorkomen tijdens 
het transport. Deze tijd kritische ladingen zijn bijvoorbeeld levensmiddelen, agroproducten en 
snijbloemen (Interview5, 2021). Uit verder onderzoek blijkt dat nieuwe transportconcepten en innovaties 
voor het transport van hoogwaardige producten wordt toegepast dat moet voldoen aan strenge eisen, 
veiligheid, tijdsdruk lading en betrouwbaarheid (Interview6, 2021), (ERTRAC, 2019). Voor de 
transportsectoren die dit soort type goederen vervoeren is het toepassen van CAT interessant, met de 
voorwaarde dat CAT bijdraagt aan het verbeteren van de snelheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit van 
het transport (Interview5, 2021) (Interview6, 2021). 
 
Type lading geautomatiseerd transport: Uit de analyse komt naar voren dat bulktransport en Full 
Truck Load de meest relevante ladingen zijn om geautomatiseerd te vervoeren, omdat men voor deze 
lading één verlader heeft, geen meerdere laad- en lospunten heeft en het van nature een van de snelste 
vormen van transport is (Interview8, 2021), (Zwart, 2019). Daarnaast zijn de transportladingen die 
herhaalbaar en regelmatig plaatsvinden op hetzelfde traject een relevante en interessante vorm van 
transport voor CAT, omdat de route, de type lading en de eindlocatie elke keer hetzelfde is. 
 
Dichtheid goederen: De verwachting op dit moment is dat men in 2030 met trekkers op een 
geautomatiseerde corridor mag rijden met een lengte groter dan 25,25 meter. Echter, is het nog de 
vraag of het maximaal gewicht van de combinatie mag toenemen. Vandaar dat goederen met een lagere 

Variabele Type  
Afstand van het transport Lange afstandsvervoer met transportritten van meer dan 150 kilometer 

Transportpartij 2 PL tot en met 4PL of 1 PL verladers  

Omvang logistiek dienstverlener  Meer dan 500 werknemers  
Wagenpark met meer dan 250 voertuigen 

Internationaal vertegenwoordigd 
Eigen Research en Development afdeling 
Strategische organisatie laag in de organisatiestructuur  

Transportsector  Landbouwproducten, voedingsproducten, veevoeder, stukgoederen en chemische 
goederen 

Type ladingen  Bulkladingen en Full Truck Load  

Type goederen  Tijd kritische goederen 
Lage dichtheid goederen  

Groot omzetpotentieel goederen 
Goederen met strenge veiligheidseisen (chemische goederen, aardoliën en 
levensmiddelen) 

Containergoederen  

Modaliteiten  Transportvervoer via de modaliteiten water, weg, lucht en spoor  

Transportregio’s  Transportpunten gevestigd in Zuid-Holland, Noord-Brabant of Limburg.  

Locatie: Transportpunten binnen 1,6 kilometer van de Zuidoost of de Oost corridor in Nederland.  

 Figuur 12: De variabelen voor het bepalen van de relevante transportbedrijven voor CAT. 
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dichtheid mogelijk interessanter kunnen zijn om die over de corridor te vervoeren, omdat men door de 
volumetoename van de ladingdrager meer goederen met een lage dichtheid kan vervoeren, terwijl men 
onder het maximale gewicht kan blijven. Op deze manier kan men het rendement op deze ladingen 
verhogen (Anika Lobig, 2018).  
 
Locatie transportbedrijven: Uit de analyse komt naar voren dat er binnen het implementatiegebied 
van IMIAT twee relevante corridors zijn: de Oost en de Zuidoost corridor.  

 De goederencorridor Oost is de A15 die de plaatsen Rotterdam, Arnhem/ Nijmegen – en 
Duitsland (Ruhrgebied) passeert.  De goederencorridor omvat de modaliteiten wegvervoer 
(A15), treinspoor (Betuweroute) en binnenvaart (Waal). Een aantal belangrijke transportlocaties 
op deze corridor zijn de haven van Rotterdam en de terminals met bedrijventerreinen in 
knooppunt Tiel en Nijmegen (Panteia, 2019).  

 De Zuidoost goederencorridor gaat langs Rotterdam, Noord-Brabant, Limburg en Duisland en 
omvat de modaliteiten A16, A58 en A67, het spoor (Brabantroute) en binnenvaart (Maas en 
Brabantse kanalen). Belangrijke transportlocaties zijn hierbij de haven van Rotterdam, 
transportknooppunten Moerdijk, Tilburg, Venlo, Sittard-Geleen (Panteia, 2019).  

De relevante transportbedrijven voor CAT verrichten transportactiviteiten op een van deze corridors en 
hebben transportlocaties (hubs) die zich meestal binnen 1,6 kilometer afstand (First & Last Mile) 
bevinden vanaf de corridors. 

4.4: Actorenanalyse  
De actorenanalyse is verricht doormiddel van een groepsinterview tussen twee projectleiders van IMIAT 
en drie grote 3PL en 4PL transportbedrijven die deelnemen aan het IMIAT-project. Daarnaast is men 
het individuele gesprek aangegaan met voor- en tegenstanders uit de gebruikersgroep. 

4.4.1: Resultaten actorenanalyse  
In figuur 13 zijn de resultaten van deze actorenanalyse weergegeven. Deze gegevens zijn afkomstig 
van de resultaten van focusgroep 1 (Interview1, 2021) en de individuele interviews met transporteurs. 
Deze resultaten van deze gesprekken zijn samengevoegd in één document en te vinden in bijlage VIII. 
 

  

Behoefte Een duurzame, ongestoorde, betrouwbare en flexibele transportflow die 
24 uur per 7 dagen inzetbaar is en bijdraagt aan de efficiëntieverbetering 
van het transport.  

Wens Te realiseren met gebruik van verschillende autonome trekkers, 
onafhankelijk van het merk en de eigenaar/gebruiker, die in verbinding 
staan met publieke koppelplaatsen, de transporthubs en met andere 
modaliteiten.  

Randvoorwaarden/ 
Eisen 

Er moet sprake zijn van een functionele combinatie trekker-trailer, waarbij 

investeringen voor nieuwe ladingdragers (trailers) niet aan de orde zijn. 

Daarnaast mogen er geen concessies worden gedaan op de flexibiliteit 

van het wegtransport, eist men een geautomatiseerde transportflow tot 

aan de transport hub van de vervoerder met trucks langer dan 25,25 

meter en een gewicht van minimaal 40 Ton, waarbij de first en last mile 

van het traject essentieel zijn voor het gebruikmaken van 

geautomatiseerd transport. 

Daarnaast eist men dat vrachtwagens voor het grootste gedeelte zonder 

chauffeurs rijden en dat de vrachtwagens in staat zijn om autonoom 

verschillende specifieke locaties te bereiken. 

Drijfveren Men wil doormiddel van CAT een efficiëntieverbetering van het logistieke 
proces realiseren, waarbij het rendement per lading wordt verhoogd, 
zodat dit een positieve impact heeft op de kosten en de 
broeikasgasuitstoot van de transportketen. Duurzaamheid is hierbij een 
belangrijke drijfveer gevolgd door een kwaliteits- en veiligheidsverhoging. 

 Figuur 13: De belangrijkste resultaten van de actorenanalyse onder de transporteurs. 
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4.4.2: De drempels voor geautomatiseerd rijden volgens de transportbedrijven 

Op basis van de resultaten van de focusgroep is het gesprek aangegaan met zes logistiek experts die 
werkzaam zijn of werkzaamheden verrichten voor de relevante transportbedrijven. Opvallend gegeven 
is dat in totaal 35 middelgrote en grote transportbedrijven zijn gecontacteerd over geautomatiseerd 
transport, waarvan 25 transportbedrijven bij voorbaat aangeven dat deze innovatie niet voor mogelijk 
gehouden wordt om te kunnen realiseren in 2030 en daarom het gesprek niet willen aangaan. De 
transportbedrijven die wel het gesprek zijn aangegaan zijn unaniem eens over het feit dat er een aantal 
uitdagingen overwonnen moet worden om geautomatiseerd transport voor deze partijen interessant te 
maken. De bedrijven stellen dat investeren in geautomatiseerd transport interessant wordt op het 
moment dat de vrachtwagens volledig zonder chauffeurs rijden en dat de vrachtwagens in staat zijn om 
autonoom verschillende specifieke locaties te bereiken (Interview4, 2021) (Interview5, 2021). De 
respondenten geven aan dat zij vanuit hun kant een aantal drempels zien voor de implementatie van 
geautomatiseerd wegvervoer (interview 2 tot en met 7):  

 Transportbedrijven zijn sterk afhankelijk van verladers/opdrachtgevers; contracten zijn 
gebaseerd op kosten. Geen ruimte in de begroting om dergelijke investeringen te 
verantwoorden  

 Contractovereenkomst sluit niet aan bij investeringstermijn van autonome trucks. 
 Scenario’s waarbij transport op de geautomatiseerde corridor niet van de rijtijd afgaat van de 

chauffeurs is onvoldoende. Salaris moet nog steeds worden doorbetaald.  
 Angst voor het verlies van de flexibiliteit en de vrijheid van het wegvervoer.  
 Geen vertrouwen in regelgevende organisaties voor benodigde aanpassingen wetgeving.  
 Geen vertrouwen dat aansprakelijkheidsdilemma’s in 2030 oplost zijn.   
 Geen vertrouwen in veiligheid techniek.  

Naast vragen omtrent CAT is met de bedrijven besproken welke behoeften zij hebben op het gebied 
van het verbeteren van hun logistieke activiteiten. De logistiek dienstverleners geven aan dat zij 
behoefte hebben aan de volgende punten:  

 Just-In-Time vervoerssysteem waar een betrouwbaar flowsysteem voor benodigd is.  
 Het verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit van het transport: bezettingsgraad trailers 

verhogen en meer rendement per lading: het merendeel van het vervoer betreft het verplaatsen 
van lucht.  

 Het duurzaam vervoeren van goederen: per lading een lagere emissie uitstoot realiseren.  
 Een oplossing voor het tekort aan langeafstandsvrachtwagenchauffeurs.  
 De toepassing van synchromodaliteit transportvervoer.  

Het IMIAT-project zal deze behoeften in acht moeten nemen en men zal moeten bepalen of 
geautomatiseerd vervoer een invulling kan geven aan één of meer van deze behoeften.  

4.4.3: Innovatieweerstand transporteurs  
Tussen de resultaten van de individuele interviews en de theorie van de innovatieweerstand van 
Heidenreich is een verband te zien. Heidenreich onderscheid twee vormen van weerstand, actieve en 
passieve weerstand, en onder de respondenten is sprake van een mate van passieve weerstand. De 
interviewvragen bevatten geen concrete uitwerkingen van een CAT-eindproduct of een verwachte 
implementatieschets. Daarnaast is geautomatiseerd rijden in hoge mate onderscheidend van de huidige 
manier van transporteren en is niet te vergelijken met de huidige toepassing van goederenvervoer over 
de weg. De respondenten beantwoordden de vragen vanuit het traditionele perspectief, waarbij ze het 
traditionele wegvervoer vergelijken met geautomatiseerd wegvervoer.  
In figuur 14 is de theorie weergegeven in een tabel, waarbij de passieve weerstand onder de 
geïnterviewden is weergegeven.  

 

Figuur 14: De passieve weerstand van de geïnterviewde transporteurs volgens de theorie van Heidenreich. 

1. De onbewuste neiging om 
zich te verzetten tegen 
verandering 
Het enkel benoemen van problemen
Verzet tegen uitdagingen zonder 
kennis
Enkel vooroordelen paraat

Enkel kennis en focus op SAE 5 

Geen inzicht mogelijke voordelen

2. Status Quo tevredenheid 
Vergelijking huidige modaliteiten 
Huidige mate van flexibiliteit 

Huidige mate van vrijheid 

Bestuurder blijft heilig 

Onbekend Onbekend

Driver Driver Driver

Resultaten LivingLab

Commerciële SAE 3 
en 4 voertuigen

Resultaten 
praktijktesten

Definitieve invulling 
use case 

Resultaten Digital 
Twin
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In de literatuur stelt men dat passieve weerstand voorafgaand aan de evaluatie van een nieuw product 
of dienst plaatsvindt. Deze vorm van weerstand komt veelvuldig voor in de bewustwordings- en 
belangstellingsfase, terwijl actieve weerstand met name ontstaat nadat de innovatie in de praktijk is 
geïntroduceerd en maatschappelijk is geëvalueerd (Heidenreich, 2013). Uit andere onderzoeken blijkt 
dat dit verschijnsel zich veelvuldig voordat onder de potentiële eindgebruikers van geautomatiseerde 
voertuigen (J.Fagnant, 2018). Aangezien er niet of nauwelijks commercieel uitvoerbare voertuigen 
beschikbaar zijn, zijn de potentiële eindgebruikers niet bekend met de technologie en de bijbehorende 
mogelijkheden (Panagiotopoulos, 2018). Dit beïnvloedt de perceptie van deze personen over 
geautomatiseerde voertuigen (Bezai & Medjdoub, 2021). Ontwikkelingen op het gebied van 
geautomatiseerd transport bevinden zich nog in de bewustwordings- en de belangstellingsfase, omdat 
men dus nog geen definitief eindproduct- of concept kan tonen aan de transporteurs. De geïnterviewden 
bepalen hun visie op hun eigen kennis van geautomatiseerd transport en vergelijken dit onbewust met 
het traditionele vervoer. Op basis van de theorie van de passieve weerstand kan dit de perceptie van 
de transporteurs over CAT negatief beïnvloeden (Bezai & Medjdoub, 2021).  

4.5: De waardepropositie van IMIAT  
Het IMIAT-project vervult een aantal verschillende waardeproposities voor de stakeholders van het 
innovatie-ecosysteem. De transporteurs, verladers en de maatschappij worden gezien als de drie 
belangrijkste partijen voor het IMIAT-project (Focusgroep2, 2021). Voor dit onderzoek zijn de 
transporteurs en de verladers de relevante partijen en is voor deze twee de waardepropositie bepaald. 
De gegevens uit de interviews met de logistiek dienstverleners en de resultaten van focusgroep 2 dienen 
als input voor de invulling van het Waardepropositie Canvas Model (Osterwalder, 2014) (bijlage V, IX, 
X). De ingevulde modellen dienen als hulpmiddel voor de vaststelling van de waardepropositie van 
IMIAT in één krachtige zin.   

4.5.1: De Waardepropositie Canvas voor de transporteurs   
In figuur 15 wordt het model weergegeven voor de waardepropositie van IMIAT voor de transporteurs. 
Voor een onderbouwing per cluster wordt verwezen naar bijlage XII.  

Figuur 15: De Waardepropositie Canvas ingevuld voor de transporteurs. 
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4.5.2: De Waardepropositie Canvas voor de verladers 
Uit de voorgaande analyse blijkt dat de verladers een belangrijke rol spelen in het realiseren van CAT 
op publieke wegen. De waardepropositie voor de groep verladers is bepaald door de invulling van het 
Waardepropositie Canvas Model in figuur 16 (Focusgroep2, 2021).  

4.5.3: De waardepropositie  
Uit de analyse blijkt dat men met CAT en het IMIAT-project kan streven naar een aantal kernwaarden:  
Snelheid: Doormiddel van geautomatiseerd transport kan men een continue doorstroom van vervoer 
realiseren: geen ongelukken, geen verkeersopstoppingen en kan er gereden worden met constante 
snelheid.  
Flexibiliteit: Doormiddel van geautomatiseerd transport kan men uiteindelijk effectief en flexibel blijven 
functioneren en kan men haar gestelde doelen te allen tijde verwezenlijken. Geautomatiseerd transport 
stelt de transportindustrie in staat om zich snel aan te kunnen passen aan veranderende werkwijzen, 
leveringstijden, werktijden, taken, verantwoordelijkheden et cetera. Men is niet afhankelijk van 
traditionele chauffeurs, rusttijden en transport is op de corridor 24/7 inzetbaar.  
Betrouwbaarheid: Doormiddel van geautomatiseerd transport kan men 100% vertrouwen op de belofte 
die het transportbedrijf doet tegenover haar klanten: transport komt altijd precies op de afgesproken tijd 
aan op de juiste locatie.  
Duurzaamheid: Geautomatiseerd transport is een vorm van goederenvervoer, waarbij het de omgeving 
en het milieu zo min mogelijk belast. Dit wordt gerealiseerd door het verlagen van de carbon footprint 
per goederenbeweging, het rijden met constante snelheden, een verlaging van de emissie uitstoot en 
door het rijden met minder trekkers per hoeveelheid lading. Bovendien gaan automatisering en 
elektrificatie hand en hand, waardoor CAT met de door IMIAT beoogde elektrisch aangedreven 
voertuigen ook bijdraagt aan nul emissie CO2 uitstoot en de duurzame energietransitie. 
Kostenefficiënt: CAT stelt een bedrijf in staat om zo snel mogelijk, met zo min mogelijk mankracht en 
vrachtwagens goederen van A naar B vervoeren. Doormiddel van geautomatiseerd transport kan men 
het rendement per lading verhogen, omdat de terugkomende kosten van de operationele activiteiten 
kunnen worden verdeeld over grotere hoeveelheden lading, met minder mankracht en met langere 
ladingdragers per trekker.  
Deze kernwaarden maken deel uit van de waardepropositie die IMIAT wil uitdragen: 
 
“Een proeftuin voor implementatie om te streven naar kostenefficiënt, snel, betrouwbaar, duurzaam 

en veilig transport.” 
 

Figuur 16: De Waardepropositie Canvas ingevuld voor de verladers. 
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De consensus van IMIAT op het gebied van geautomatiseerd transport is dat de transportindustrie 
volledig kan streven naar dezelfde kernwaarden gericht op het transporteren van goederen en dat 
vertaalt zich in de volgende waardepropositie voor de logistiek dienstverlener:  
 
“Met Connected & Automated Transport op een duurzame wijze streven naar het verbeteren van de 
snelheid, flexibiliteit en de betrouwbaarheid van de operationele activiteiten van het transport met 

het gevolg de kostenefficiëntie van het transport te verhogen.” 
 

Voor de verlader is de waardepropositie als volgt:  
 

“Met Connected & Automated Transport een verlaging van de carbon footprint van de goederen 
realiseren die op elk gewenst moment, met volledige zekerheid en op de afgesproken tijd en 

locatie bij de consument worden gebracht”.  

4.7: Conclusie  
Samenvattend is de conclusie dat de meest relevante actoren de verladers en de grote 3 tot en met 
5PL bedrijven zijn. Noodzaak is dat een verladende partij voor de langere termijn in het IMIAT-project 
stapt die in CAT wil gaan investeren. Het huidige probleem binnen de transportwereld is namelijk dat 
middelgrote en kleine transportbedrijven geen CAT-investeringen kunnen doen, vanwege onzekerheid 
door hun afhankelijkheid van de opdrachtgever. De grote 3 tot en met 5PL transport-bedrijven hebben 
wel genoeg omvang om zich te richten op lange termijn innovaties en kunnen de sleutelfiguren zijn voor 
de implementatie van CAT. De potentieel geschikte deelnemers van IMIAT zijn de transporteurs die 
langeafstandsgoederen vervoeren via verschillende modaliteiten, goederen-bewegingen hebben over 
de Oost en Zuidoost Corridor door Noord-Brabant, locaties hebben binnen 1,6 kilometer (First & Last 
Mile) vanaf de corridor en duurzame relaties aangaan met verladers. Daarnaast blijkt dat Full Truck 
Load en bulkladingen met tijd kritische lading, lage dichtheid goederen en goederen met strenge 
veiligheidseisen het beste aansluiten bij de voordelen van CAT. 
Uit de gesprekken met de relevante transportbedrijven komt naar voren dat men wil streven naar een 
duurzame, ongestoorde, betrouwbare en flexibele transportflow die 24 uur per 7 dagen inzetbaar is en 
bijdraagt aan de efficiëntieverbetering van het transport. Hun drijfveren voor de implementatie van CAT 
zijn het verlagen van de broeikasgasuitstoot per lading gevolgd door het verlagen van de operationele 
kosten en het verbeteren van de transportveiligheid. De transportbedrijven eisen dat CAT met een 
functionele transporteenheid met een autonome lader en universele type ladingdragers kan worden 
uitgevoerd, waarbij men een mix van lijndiensten kan creëren die in verbinding staat met de 
verschillende modaliteiten, transporthubs en de eindlocaties van de goederen. Daarnaast eist men dat 
de first en de last mile wordt geautomatiseerd, dat men met CAT de huidige flexibiliteit van het 
goederenvervoer over de weg behoudt (of verbetert) en dat de benodigde chauffeurscapaciteit 
significant daalt.  
Voor de tegenstanders van CAT kan men stellen dat onder de ondervraagde relevante 
transportbedrijven er desinteresse is die lijkt te ontstaan door passieve weerstand. Als in de toekomst 
het definitieve eindproduct van CAT of de corridor inzichtelijk is, kan men opnieuw het gesprek aangaan 
met deze partijen om de beoordeling van het nieuwe product te toetsen (actieve weerstand). IMIAT kan 
tegen die tijd de resultaten van de testen, de LivingLab of de Digital Twin laten zien en aantonen wat 
het definitieve eindproduct of -concept wordt. De bovenstaande conclusies vormen het antwoord op 
deelvraag 2: “Welke wensen, eisen, beperkingen en randvoorwaarden zijn er op basis van een 
actorenanalyse van het innovatie-ecosysteem IMIAT?”  
De tweede deelvraag in dit hoofdstuk betrof de waardeproposities van de actoren: “Wat is de 
gezamenlijke waardepropositie van de actoren van het innovatie-ecosysteem IMIAT?” Voor het IMIAT-
project geldt dan men kan streven naar de kernwaarden snelheid, flexibiliteit, duurzaamheid, 
betrouwbaarheid en kostenefficiëntie. Dit vertaalt zich in de volgende waardepropositie voor de 
transporteurs:  
“Met Connected & Automated Transport op een duurzame manier streven naar het verbeteren van de 
snelheid, flexibiliteit en de betrouwbaarheid van de operationele activiteiten van het transport met het 

gevolg de kostenefficiëntie van het transport te verhogen.” 
De waardepropositie voor de verlader voor CAT is als volgt:  

“Met Connected & Automated Transport een verlaging van de carbon footprint van de goederen 
realiseren die op elk gewenst moment, met volledige zekerheid en op de afgesproken tijd en locatie bij 

de consument worden gebracht.” 
Met de beantwoording van deelvraag 2 en 3 is de eerste informatiestroom, de stakeholdersanalyse, 
voltooid.  
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H5: Best practice 2030 
In hoofdstuk 5 wordt deelvraag 4 behandeld: “Wat is de best practice voor de actoren op de corridor 
die aansluit bij de doelstelling van IMIAT??”  

5.1 Toekomstverwachting onderzoeksprojecten en -bureaus  
De eerste uitzetting betreft de toekomstvisie van Europese en Nederlandse onderzoeksinstanties die 
een roadmap hebben opgesteld voor de toekomst van geautomatiseerd wegtransport in 2030. In figuur 
17 treft men een overzicht van de visies van deze partijen en wordt weergegeven welke belemmerende 
factoren men ziet voor de implementatie van geautomatiseerd wegtransport. Men kan vaststellen dat 
de wetenschappers van de onderzoeksinstanties unaniem zijn in het besluit dat volledig autonoom rijden 
op level 5 niet voor 2030 realiseerbaar is. Men acht het realistisch dat in 2030 er hoog geautomatiseerde 
vrachtwagens bestaan, die zich zelfstandig over een publiek snelwegtraject kunnen verplaatsen, maar 
dat interne of externe menselijke interventies nog noodzakelijk kunnen zijn tijdens de rit. De 
belemmeringen die de instanties als reden geven voor de menselijke ingrijpen worden per instantie 
weergegeven in figuur 17.  

 
 
  

Onderzoeksinstantie en 
organisaties CAT 

Toepassing 2030 Transport op 
een corridor 

Technologische belemmering Maatschappelijke belemmering  

TrustNomy: 
Europees 
onderzoeksproject dat 
onderzoek verricht namens 
de Europese Unie voor de 
implementatie van 
geautomatiseerd rijden 
(Gruyer, 2021). 

SAE 4 in 2030: 
geautomatiseerde platooning 
tussen hubs op openbare 
snelwegen met toepassing van 
een interne of externe chauffeur.  
 
SAE 5 vanaf 2035 

1. De overdracht en 
beheersbaarheid van informatie-
uitwisseling. 
2. Het managen van een grote 
hoeveelheid imperfecte data en 
informatie.  
 

Aanpassingen infrastructuur om te kunnen 
interacteren met autonome voertuigen in 
elke context en in alle 
weersomstandigheden (Sehra, 2020).  

EPoSS  
Europees technologie 
platform voor Smart System 
Integratie voor de 
logistiekindustrie (Meyer, 
2020).  
 

SAE 4 in 2030: snelweg 
autopilot waarbij de 
vrachtwagens in een platoon 
achter elkaar rijden op een vast 
traject. Rustende chauffeur aan 
boord die alleen ingrijpt in 
complexe situaties 
 
SAE 5 vanaf 2045 

1. Tekortkomingen visuele 
sensoren voertuigen.  
2. Huidige integratie met 
connectiviteit en met Internet of 
Things beperkt autonome 
mobiliteit.  

1. Het gemis van een legal framework voor 
testen en het gebruik van autonome 
voertuigen in Europa.  
2. Aansprakelijkheid bij ongevallen.  
3. Privacy en cybersecurity omtrent 
datagebruik 
4. Gebrek aan synergie tussen betrokken 
sectoren.  
5. Leiderschapsrol Europese Commissie 
ontbreekt.  

ERTRAC 
ERTRAC is een Europees 
transport onderzoeksbureau 
dat samen met de EU en 
stakeholders een 
gezamenlijke toekomstvisie 
creëert voor wegtransport 
(ERTRAC, 2019).  

SAE 4 in 2030: hoog 
geautomatiseerde vrachtwagens 
die rijden in platoons op 
openbare snelwegen en op elke 
baan op niveau 4 met een 
rustende chauffeur aan boord.  
 
SAE 5: niet voor 2040 

1. Gegevensuitwisseling op een 
netwerk dat V2I en V2X 
ondersteunt.  
2. Geen technische en 
geharmoniseerde standaarden 
voor verschillende 
verkeerssituaties en condities.  
3. Technologie functioneert 
alleen in controleerbare 
omgevingen.  

1. Huidige weginfrastructuur  
2. Levenscycli infrastructuur en voertuigen 
lopen niet parallel.  
3. De huidige chauffeurs capaciteiten, taken 
en functies sluiten niet aan bij CAT.  
4. Cyber-security en privacy omtrent data.  
5. Ethische vraagstukken veiligheid  

Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid: 
Nederlands instituut dat 
kennis levert voor het 
mobiliteitsbeleid van het 
ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat (KiM, 2017).  

SAE 3 en 4: zelfrijdende 
vrachtwagens in platoons rijdend 
op afgesloten trajecten op 
snelwegen op niveau 4 met een 
rustende chauffeur aan boord. 
 
SAE 5 vanaf 2045 

1. Gebrek aan coördinatie 
tussen systemen van de 
verschillende voertuigfabrikanten 
2. Technologie alleen in 
controleerbare en voorspelbare 
omgevingen toepasbaar.  
3. Machine kan niet zonder 
mens. Mens benodigd voor 
complexe en onverwachte 
situaties.  

1. Interactie tussen mens en autonoom 
voertuig. 
2. Fysieke en digitale aanpassing infra-
structuur benodigd voor V2I en V2X 
toepassingen.  
3. Privacy-inbreuk bij het delen van 
voertuigdata.  
4. Ethische issues zelfrijdende trucks  
5. Acceptatie burger  

LEVITATE:  
Europees 
onderzoeksproject die 
Europese steden, regio’s en 
overheden helpt met het 
bouwen aan tools voor de 
toekomst van 
geautomatiseerde 
transportlogistiek (Zwart, 
2019).  

SAE 3 en 4: hybride concept 
waarbij trucks op afstand 
bestuurd worden op een corridor 
door een remote control 
centrum. De remote bestuurders 
kunnen het voertuig continu 
besturen op niveau 3 of alleen 
ingrijpen bij voertuigen op niveau 
4.  
 
SAE 5 vanaf 2040.  

1. Data-overdracht. Voor een 
remote control toepassing moet 
er enorme hoeveelheden data 
en gegevens van visuele en 
andere sensoren real time 
worden doorgegeven.  
2. Innovatie en veranderingen in 
de first en last mile zijn 
essentieel voor een ecologisch 
en economisch systeem voor 
vrachttransport.  
 

1. Bezwaren en weerstand onder 
traditionele chauffeurs.  
2. De transitie van nieuwe functieprofielen 
voor chauffeurs.  
3. Transitie tussen langeafstandstransport 
en stadslogistiek.  

Figuur 17: samenvatting van de toekomstvisies van onderzoeksorganisaties voor CAT in 2030. 
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5.2 Huidige ontwikkeling en toekomstvisie OEM’s  
Original Equipment Manufacturers (OEM’s) zijn de actoren die in samenwerking met 
technologiebedrijven verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en de commercialisatie van autonome 
voertuigen. Het IMIAT-project is afhankelijk van deze OEM’s, omdat de autonome trucks die de OEM’s 
verwachten te kunnen gaan leveren invloed hebben op de implementatie van CAT op een corridor in 
2030. Verscheidene truckfabrikanten houden zich reeds een decennium bezig met de ontwikkeling van 
een autonoom voertuig (Scania, 2020), (Volvo Trucks, 2019), (Interview12, 2021). De consensus onder 
de OEM’s is dat de commercialisatie van volledig autonome trucks in Europa op SAE Level 5 een 
toekomstvisie is voor na 2040. De fabrikant Einride heeft door middel van testen op openbare wegen 
gerealiseerd dat de transitie naar volledig geautomatiseerd vervoer op publieke wegen nog een aantal 
decennia zal gaan duren. Einride is ervan overtuigd dat door technologische, infrastructurele en 
regelgevende beperkingen, autonome vrachtwagens zich in 2030 niet altijd kunnen manoeuvreren 
zonder een menselijke interventie (Degerman, 2020). 
Men verwacht dat hoog geautomatiseerde voertuigen in 2030 exploiteerbaar zijn en de OEM’s houden 
zich daarom bezig met de ontwikkeling en de testen van voertuigen op autonoom level 3 tot 4 
(Degerman, 2020), (Daimler, 2020), (Volvo Trucks, 2019). In totaal zijn zes fabrikanten actief bezig met 
de ontwikkeling van deze type trucks die implementeerbaar kunnen zijn binnen de Europese Unie in 
2030. Per fabrikant is bepaald in welke fase van ontwikkeling zij zich bevindt op basis van de Technology 
Readiness Level van het hoog geautomatiseerde voertuig (John Mankins, 1995). Fabrikanten die zich 
enkel focussen op vrachtwagens voor de Amerikaanse en Aziatische afzetmarkt zijn buiten 
beschouwing gelaten. In figuur 18 wordt weergegeven in welke Technology Readiness Level de 
fabrikant zit met de ontwikkeling van het autonome voertuig en in bijlage XIV wordt het voertuig per 
truckfabrikant verder uitgelegd. De algemene verwachting van de OEM’s is dat de trucks, die zich op dit 
moment in TRL-fase 5 of hoger bevinden, binnen tien jaar de technology maturity fase hebben bereikt 
(Lynd & Larson, 2003) (Degerman, 2020) (Scania, 2021).  

5.3: Huidige stand autonome technologieën volgens experts  
De vrachtwagenfabrikanten maken gebruik van een aantal technieken die benodigd is voor de 
toepassing van autonoom rijden. Per fabrikant zal de werking en het gebruik van de toegepaste 
technieken verschillen, maar uit de literatuur blijkt dat zeven technologische systemen essentieel zijn 
voor elk merk voertuig om autonoom rijden mogelijk te maken (Gawron & Keoleian, 2018), (Eng, 2019). 
De stand van deze technologieën is geanalyseerd en ingedeeld in de fase van Technology Readiness 
(figuur 19, blz. 37). De opmerking hierbij is dat deze technologieën in de context van level 3 tot 5 
autonoom zijn geplaatst. Een aantal van onderstaande systemen bevindt zich namelijk in een andere 
TRL-fase als men deze toepast voor level 0 tot 2 autonome voertuigen. Voor een verdieping per systeem 
wordt verwezen naar bijlage XV.  

1. Coöperatieve Adaptieve Cruise Control: Houdt de vrachtwagen op een veilige en continue 
afstand van zijn voorligger (Eng, 2019). 

2. Actieve Lane Keeping Assistent: Ondersteunt het voertuig door middel van 
stuurondersteuning om in de rijstrook te blijven rijden (Kempen, 2020).  

3. Active Collision Avoidance Systeem: Systeem dat actief ingrijpt om ongelukken te voorkomen 
door naderende conflicten te detecteren en daarnaar te handelen (Eng, 2019), (Kempen, 
2020). 

4. Dedicated Short-Range Radio Communications (DSRC): Betreft de draadloze communicatie 
over de korte tot middellange afstand en stelt een voertuig in staat om te communiceren met 
andere voertuigen (V2V) en met de infrastructuur (V2I) (T-Mobile, 2020).  

5. Zelfdenkend-, plannend- en besluitmakingsvermogen voertuig: De zelfdenkend- planning en 
besluitmakingsmodule wordt verondersteld als het brein van het geautomatiseerde voertuig 
dat besluiten maakt op basis van de interactie met sensorendata, locatiedata en 
communicatiedata (Katrakazas, 2015).  

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

Iveco en Plus SAE 46

Daimler en Waymo SAE 45

Volvo Vera Truck SAE 31

Traton Group en Tusimple SAE42

Einride T-Pod SAE 43

Paccar en Aurora SAE 44

Figuur 18: De Technology Readiness fase van de hoog geautomatiseerde trucks. 



Niels Winter Innovation Mobility Implementation Automated Transport 14 juni 2021  

Pagina | 37  
 

6. SLAM: Simultaneous Localization and Mapping: Techniek waarbij een autonoom voertuig een 
kaart van een onbekende omgeving kan opstellen en in staat is op basis van deze zelf 
gegenereerde kaart routes te plannen (Eng, 2019).  

7. Sensorische informatietechnologie: Geautomatiseerde voertuigen maken gebruik van 
verschillende sensoren en camera’s om via Sensor Data Fusion data te verzamelen uit de 
omgeving van het voertuig.  

Uit de gesprekken met technologie experts komt naar voren dat men geen voorspelling durft te doen 
over het jaartal waarin een technologie zich in de commercieel uitvoerbaar fase TRL 8-9 zal bevinden 
(Interview7, 2021), (Interview13, 2021). De projectleider van het IMIAT-project stelt dat men zich binnen 
het IMIAT-project zal focussen op de technieken die op dit moment zich in TRL 5 tot en met 9 bevinden 
en die binnen tien jaar de maturity fase bereiken (Lynd & Larson, 2003) (Interview10, 2021).  

5.4: De uitdagingen van implementatie geautomatiseerd wegtransport  
Door de analyse in de eerste drie paragrafen kan men stellen dat autonoom rijden zonder menselijke 
interventies nog niet mogelijk is in 2030. Deze conclusie is voorgelegd aan de geïnterviewden van dit 
onderzoek, waarin gevraagd is naar de uitdagingen die men ziet die de reden zijn dat volledig autonoom 
transport niet binnen tien jaar realiseerbaar is:  

 De goedkeuring van regelgevende instanties en overheden voor het rijden met autonoom 
level 3-5 voertuigen zonder actieve bestuurder (1, 2021), (Interview12, 2021). 

 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor het vervoer en de rol van de verzekeraar 
(Interview2, 2021), (Interview12, 2021), (Interview4, 2021).  

 De invulling van de first en last mile (Interview1, 2021), (Interview5, 2021).  
 De totstandkoming van een aangepaste infrastructuur voor de implementatie van 

geautomatiseerd transport op een snelweg (Interview13, 2021) 
 De reactie en acceptatie van de mens van de innovatie (Interview12, 2021), (Interview10, 

2021), (Interview11, 2021).  
 De acceptatie van het aantal fouten binnen de technologie (Interview12, 2021).  
 De terugverdienperiode van de investeringen in geautomatiseerd transportvoertuigen die 

significant langer is dan traditionele voertuigen (Interview7, 2021).  
 De korte-termijn visie (twee tot drie jaar) van de logistieke dienstverleners die niet aansluit met 

de lange termijnvisie van IMIAT (Interview7, 2021), (Interview6, 2021), (Interview10, 2021). 
 De invloed van de verlader die met contracten met logistiek dienstverleners enkel gefocust 

voornamelijk gefocust is op de kosten van het transport.  (Interview7, 2021) 
De geïnterviewden geven aan dat zij deze uitdagingen zien als een risico, waardoor de ambitie van 
IMIAT in 2030 mogelijk niet verwezenlijkt kan worden. De resultaten van de interviews zijn 
samengevoegd met de uitdagingen die naar voren kwamen uit de deskresearch van onderzoeks-
rapporten van universiteiten, overheden en onderzoeksinstanties en worden visueel weergegeven in 
het netwerkdiagram in figuur 20, blz. 38 en bijlage XIII.  
 

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

Iveco en Plus SAE 46 Zelfdenkend- en besluitmakingsvermogen5

Sensorisch informatietechnolgie7

SLAM6

Cooperatative Adaptive Cruise Control1

Active Lane Keeping Assistent2

Active collision avoidance system3

DSRC4

Figuur 19: Technology Readiness Level technologieën autonome vrachtwagens. 
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1: (Euro. Comm., 2019) 2: (Interview11, 2021) 3: (Euro. Comm., 2017) 4: (Interview12, 2021) 5: (KiM, 2017) 6: (ERTRAC, 2019) 7: (Meyer, 2020) 8: (Gruyer, 2021) 9: (Zwijnenberg, 2018) 10: (T-Mobile, 
2020) 11: (Zwart, 2019) 12: (Rieck, 2020) 13: (Euro. Comm., 2017). 14: (EU, 2019) 15: (Interview7, 2021) 

5.5: De implementatie op een aparte afgesloten baan 
De implementatie van geautomatiseerde vrachtwagens op een corridor zal in 2030 naar verwachting 
op een aparte afgesloten baan worden uitgevoerd, waarbij de autonome voertuigen niet direct met 
traditionele voertuigen in aanraking komen. Een aantal motieven is hiervoor te benoemen:  

 Op een afgesloten corridor heeft men gelimiteerde interactie tussen gebruikers en 
eenrichtingsverkeer.  

 Een afgesloten corridor is een geconditioneerde en controleerbare omgeving, waar voertuigen 
geen onbekende situaties tegenkomen.  

 De technologie is niet in staat om in 2030 alle menselijke factoren en acties in te kunnen 
schatten en daarmee te interacteren (Interview11, 2021), (Euro. Comm., 2019).  

 Continu veranderende snelheden; geen constante transportflow mogelijk (Interview10, 2021).  
 De huidige snelheidsbeperking van CAT-voertuigen, vanwege een inefficiënt energieverbruik 

en wetgeving. Op dit moment is maximaal 60 kilometer per uur mogelijk met een vrachtwagen 
van 23 Ton gewicht (Interview12, 2021), (Euro. Comm., 2017).  

Op basis van de bovenstaande motieven is de verwachting dat de implementatie van CAT op een 
corridor in het jaar 2030 op een afgesloten baan zal plaatsvinden. Voor een uitgebreide onderbouwing 
en verdieping van de motieven wordt verwezen naar bijlage XVI.  

5.6: Schets van de best practice 

Uit de analyse in hoofdstuk 4 komt een aantal eisen en randvoorwaarden naar voren waaraan 
geautomatiseerd transport moet voldoen. Deze resultaten hebben, in combinatie met de analyse van 
de huidige technologische mogelijkheden, geleid tot een viertal concepten van geautomatiseerd rijden 
op een corridor. Bij elke schets is men uitgegaan van een aantal uitgangspunten: 

 Een overzichtelijk en vast traject waar de omstandigheden minimaal van elkaar verschillen, te 
bewaken zijn en waar men zoveel mogelijk gebruik maakt van de aanwezige infrastructuur.  

 Een afgesloten snelwegtraject, waarbij er geen interactie is met menselijke bestuurders en die 
parallel loopt aan een huidig snelwegtraject.  

 Een continue transportflow vanaf het begin tot aan het eind van de corridor.  
 De corridor staat in verbinding met minimaal twee logistieke hubs.  
 Vrachtwagens zijn in staat om de corridor via afritten veilig te verlaten.  
 De corridor staat in connectie met andere modaliteiten, zoals havens en treinverkeer.  
 De truck is een hoog geautomatiseerde trekker met universele type ladingdragers.  
 De trucks hebben de mogelijkheid om binnen een halve meter achter elkaar te rijden. 
 De combinatie heeft een maximaal gewicht van 40 Ton en een maximale lengte van 25 meter.  
 De snelheid van de trucks ligt tussen de 50 en de 80 kilometer per uur.  
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Figuur 20: Netwerkdiagram van de uitdagingen van CAT voor implementatie in 2030 
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5.6.1: SAE 3 autonoom met chauffeur aanwezig in de cabine  
In dit scenario is in de cabine een chauffeur aanwezig die op de corridor binnen enkele seconden zal 
moeten kunnen ingrijpen (figuur 21). Op de corridor is de chauffeur in ruststand en de chauffeur 
bestuurt de vrachtwagen van en naar de corridor.  

 

 

5.6.2: SAE 3 autonoom met remote controller 
Scenario 2 is vergelijkbaar met het eerste scenario, echter is hierbij de mogelijkheid dat de menselijke 
interventie door een persoon op afstand wordt verricht (tele-operated transport): een remote controller 
in een control room (figuur 22). Op de corridor rijdt de vrachtwagen zelfstandig en de remote controller 
grijpt alleen binnen enkele seconden in als dit nodig is. De remote controller kan op afstand de 
vrachtwagen in de first en last mile besturen en de vrachtwagens de corridor af en op laten rijden. In 
het geval van een remote controller is een vrachtwagencabine niet noodzakelijk. Naar verwachting 
kan een remote controller in 2030 tot 10 trucks tegelijkertijd monitoren en besturen (Degerman, 2020). 
Men stelt dat het op afstand besturen een haalbare invulling kan zijn voor de first en last mile indeling 
en voor het op- en afrijden van de corridor (Interview13, 2021). De literatuur is verdeeld over de 
mening welk SAE-level remote controlled rijden is. In dit onderzoek stelt men dat de besturing op 
afstand van een hoog geautomatiseerd voertuig SAE Level 3 is, waarbij de truck een aantal ADAS-
systemen ter ondersteuning gebruikt. Voor een uitgebreide uitleg van tele-operated transport met een 
remote controller wordt verwezen naar bijlage XVII.  

 De truck lane op de corridor waar de trucks level 3 geautomatiseerd kunnen rijden tussen de twee 
logistieke hotspots met chauffeur aanwezig in cabine. 
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 De truck lane op de corridor waar de trucks level 3 geautomatiseerd kunnen rijden tussen de twee 
logistieke hubs, waarbij chauffeur niet in de cabine verplicht aanwezig hoeft te zijn . 
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V2I)
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Figuur 21: Scenarioschets 1: SAE Level 3 met chauffeur aanwezig in de cabine. 

Figuur 22: Scenarioschets 2: SAE Level 3 met remote controller op afstand.  
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5.6.3: SAE 4 autonoom met remote controller  
Scenario 3 betreft een voertuig zonder cabine die op SAE 4 autonoom rijdt, waarbij er op de corridor 
zelf geen menselijke interventies benodigd zijn (figuur 23). Hierbij bestuurt of grijpt een remote 
controller in op het moment dat dit nodig is. Enkel bij bepaalde scenario’s, zoals het op en af rijden 
van de corridor gebeurt met SAE 3, afhankelijk van de invulling van de infrastructuur op dat punt. De 
invulling van de first en last mile blijft gelijk, waarbij een remote controller het voertuig van en naar de 
corridor rijdt.  

5.6.4: SAE 4 autonoom met chauffeur aan boord  

Scenario 4 is vergelijkbaar met scenario 3, waarbij er in plaats van een remote controller 

een chauffeur in de cabine aanwezig is (figuur 24). De vrachtwagen rijdt volledig geautomatiseerd op 

de corridor en de op- en afritten worden uitgevoerd met SAE autonoom 3 en 4, waarbij de chauffeur 

de menselijke interventie verricht. De chauffeur rijdt de vrachtwagen van en naar de corridor en is voor 

de rest van het traject in ruststand, waarbij de tijd niet van de rijtijd van de chauffeur afgaat.  

 

5.6.5: Invulling first and last mile  
Kenmerken van de first en last mile van transportbewegingen zijn dat deze per transportbedrijf 
verschillen en dat er sprake is van een niet controleerbare en beheersbare omgeving (Interview14, 
2021). De geïnterviewde transportbedrijven bevinden zich op enkele minuten vanaf de oprit van de 
snelweg en moeten een rotonde of een aantal stoplichten passeren, voordat men de oprit van de 
snelweg kan bereiken (Interview1, 2021). De omgeving van de first en last mile is complex en 
dynamisch en bevindt zich in stedelijke omgevingen waar ook andere weggebruikers zich bevinden 
(DHL, 2014). Enkel wanneer het autonome voertuig in directe verbinding staat met het 
distributiecentrum of de startlocatie van het transportbedrijf, acht men dat het transport efficiënt en 
capabel genoeg is om de tijdsdruk van goederen aan te kunnen (Interview5, 2021), (Interview4, 2021). 
Directe verbinding met distributiecentra en havens is dus een must om een ongestoorde transportflow 
van het begin- tot eindpunt te kunnen realiseren (1, 2021). Uit de analyse over het niveau van 
autonoom rijden in mixed traffic is gebleken dat de geautomatiseerde voertuigen in 2030 niet in staat 
zijn om te kunnen gaan met continu veranderende omgevingen, de complexe verkeerskruisingen, de 

 De truck lane op de corridor waar de trucks level 4 geautomatiseerd kunnen rijden tussen de twee 
logistieke hubs, waarbij alleen bij specifieke acties een interventie van de chauffeur plaatsvindt . 
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Figuur 24: Scenarioschets 4: SAE Level 4 met chauffeur aanwezig in de truck. 

Figuur 23: Scenarioschets 3: SAE Level 4 met remote controller op afstand 
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verkeersregels en de interactie met de overige weggebruikers (Interview11, 2021), (Meyer, 2020). In 
de vier scenario’s gaat men uit van het feit dat de first en last mile respectievelijk op SAE 3 niveau 
wordt bestuurd door de chauffeur of de remote controller. Een andere mogelijke optie is het volledig 
controleerbaar maken van de omgeving van de first en last mile van de logistiek dienstverlener, zodat 
de trucks hoog geautomatiseerd kunnen rijden in mixed traffic en dat er interventies plaatsvinden door 
een remote controller indien nodig. Dit scenario is afhankelijk van de locatie van de deelnemende 
transporteur, de wetgeving in 2030 en de infrastructuur in die omgeving.  

5.7 Aangrijpingspunten voor verdere uitwerking best practice  
Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt een overzicht weergegeven van de zaken die men de komende 
negen jaar zal moeten onderzoeken, monitoren, faciliteren en reguleren (figuur 25). Dit alles om een 
uiteindelijke use case te realiseren waarin volledig geautomatiseerd transport op de corridor te 
realiseren is. De zaken die gemonitord en geëvalueerd moeten worden liggen buiten de directe 
invloedsfeer van IMIAT, men is daarbij afhankelijk van onder andere Europese besluiten en van 
truckfabrikanten. Deze zaken zal IMIAT moeten blijven monitoren, omdat deze van invloed zijn op de 
mogelijkheden van het automatiseren van de corridor. Daarnaast zal IMIAT een aantal zaken over de 
toepassing van de techniek binnen een corridor moeten onderzoeken, door middel van het doormiddel 
van het faciliteren en realiseren van testen binnen een digitale omgeving en een LivingLab. Als laatste 
zal IMIAT zich met regelgevende instanties en overheden moeten buigen over een aantal regulerende 
zaken betreffende toelating en wetgeving. De items in figuur 25 staan in willekeurige volgorde en 
IMIAT zal moeten bepalen welke onderwerpen de hoogste prioriteit krijgen.   

5.8: Conclusie best practice  
Ter afsluiting van het hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies gepresenteerd startend met het 
beantwoorden van deelvraag 4: “Wat is de huidige verwachting van de best practice voor de actoren 
op de corridor die aansluit bij de doelstelling van IMIAT?”   
Het antwoord op deze vraag is dat men een continue betrouwbare transportflow kan creëren 
doormiddel van het rijden met hoog geautomatiseerde trucks op SAE 3 en 4 niveau die op een 
afgesloten traject zich volledig geautomatiseerd tussen twee transporthubs kunnen verplaatsen. De 
trucks rijden hierbij op een halve meter afstand van elkaar en op een continue snelheid van tussen de 
50 en de 80 kilometer per uur. Hierbij zal sprake zijn van een aantal menselijke interventies in de first 
en de last mile en voor het op en af rijden van de corridor. Er is op de corridor geen sprake van 
interactie met andere weggebruikers en enkel op de afritten en in de first en last mile interacteert de 
trucks in een controleerbare omgeving met ander verkeer. De menselijke interventies kunnen worden 
uitgevoerd door een chauffeur aan boord of door een bestuurder op afstand in een control room. In 
totaal zijn er vier situatieschetsen te onderscheiden die op basis van de huidige kennis in 2030 te 
realiseren zijn. Voor deze realisatie zal IMIAT een aantal onderwerpen zoals infrastructuur, wetgeving 
en technologieontwikkelingen moeten monitoren, onderzoeken, faciliteren/realiseren en reguleren 
(figuur 25). Met deze conclusie is de analyse van informatiestroom 2, de best practice, voltooid.  

 Monitoren 
en 
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Realiseren 
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Invulling transferpunten  
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LivingLab  
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Integratie onderzoeken 
en projecten Nederland  
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coördinatie 
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Figuur 25: Overzichtstabel van de onderwerpen waar IMIAT-aandacht aan moet besteden voor in de toekomst. 
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H6: Het verdienmodel van CAT 

In hoofdstuk 6 wordt deelvraag 5 behandeld: “Wat is het toekomstig verdienmodel van de actoren van 
IMIAT?” 

6.1: Waardecreatie: overzicht baten IMIAT en CAT 
In figuur 26 wordt het batenoverzicht weergegeven met de baten van CAT voor de transporteurs en de 

maatschappelijke baten. Deze baten komen voort uit het literatuuronderzoek en de resultaten van 

focusgroep 3 (zie bijlage XVIII). Deze baten zijn de te verwachten voordelen van CAT en zijn niet de 

feitelijke baten. Door middel van het testen en onderzoek doen kan men stellen wat de daadwerkelijke 

baten zullen zijn van CAT en het IMIAT-project. In bijlage XIX wordt een aantal baten, die in figuur 26 

worden weergegeven, verder uitgelegd.  

 

Figuur 26: het batenoverzicht van IMIAT en CAT. 

Uit de analyse van de belangrijkste actoren kwam naar voren dat in de logistiek het uiteindelijk draait 
om het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit: de goederen met zo min mogelijk inzet van tijd en 
middelen vervoeren. De geïnterviewde logistiek dienstverleners gaven aan dat de implementatie van 
CAT moet bijdragen aan een efficiëntieverbetering.  
Men onderscheidt in de logistiek drie factoren die de mate van efficiëntie en effectiviteit bepalen: 
beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit (Villarreal, 2012). Per factor is een aantal verliespunten te 
noemen, waardoor de efficiëntie en de effectiviteit van de goederenbeweging wordt verlaagd (Villarreal, 
2012). Deze factoren worden weergegeven in figuur 27, blz. 43. De verliespunten die groen gemarkeerd 
zijn geven aan dat de verwachting is van het IMIAT-project dat CAT een positieve invloed uitoefent op 
deze verliespunten:  

1. Pauze en rusttijden chauffeur worden geëlimineerd op de geautomatiseerde corridor.  
2. Ongeplande stilstand en schade van de trucks wordt verlaagd; onderzoeksorganisaties zijn 

unaniem over het feit dat geautomatiseerd vervoer bijdraagt aan een reductie van het aantal 
ongelukken. Definitieve voorspellingen kan men nog niet maken (Kuijpers, 2018).  

3. Verminderde tijdsverlies vervoer: doormiddel van het IMIAT-project kan men een continue 
transportflow creëren waar met continue snelheid gereden kan worden.  

4. Men verwacht dat de betrouwbaarheid van de controleerbare corridor wordt verhoogd, 
waardoor de transporteur de belofte aan de opdrachtgever beter na kan komen.  

5. Verwachting is dat de laadcapaciteit per trekker toeneemt, waardoor men een groter aandeel 
van de totale vraag kan vervoeren.  
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Punt 1 tot en met 4 gaat over het verlagen van de kostenposten en punt vijf heeft betrekking op het 
realiseren van meer opbrengsten. Door de impact van de verliespunten te verlagen of te elimineren, 
kan men de  beschikbaarheid, de prestatie en de kwaliteit van het transport vergroten; dit resulteert in 
een efficiëntie- en effectiviteitsverbetering.  

6.2: Overzicht kosten IMIAT en CAT  
Naast de baten wordt een verwachting geschetst van de invloed van CAT op de kostenposten van een 
transportbedrijf en de bijbehorende maatschappelijke kosten. Hierbij moet vermeld worden dat het 
hierbij om een eerste opzet van de te verwachte kosten gaat, gebaseerd op de huidige kennis van 
experts. Voor de kostenopzet wordt een aantal aannames gemaakt die op dit moment nog niet feitelijk 
te onderbouwen zijn. Onderzoek in de toekomst zal uitwijzen wat het daadwerkelijke effect is van CAT. 
De onderstaande analyse is een eerste opzet van de te verwachte kosten en veranderingen ten gevolge 
van de implementatie van CAT. In figuur 28 worden de kostenposten van de transporteurs en de 
maatschappelijke kosten weergegeven, waarvan verwacht wordt dat deze zullen veranderen of 
ontstaan ten gevolge van de implementatie van CAT.  

Figuur 28: De kostenposten van de transporteurs en de maatschappelijke kosten waar CAT-invloed op heeft. 

Figuur 27: De positieve en negatieve invloeden van CAT op de efficiëntie en effectiviteit van het transport.  
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6.2.1 Verdieping kostenopbouw vrachtwagen van een transportbedrijf  
In figuur 29 wordt de verwachting weergegeven van de invloed van CAT op de kostenposten van een 

vrachtwagen. Hierbij wordt enkel de kosten van de trekker in kaart gebracht en worden de investeringen 

van ladingdragers (bijvoorbeeld de trailers) buiten beschouwing gelaten. De positieve invloed van de 

baten van CAT worden verwerkt in de kosten van de nieuwe situatie. Elektrische CAT-voertuigen zijn 

gezien de huidige milieuregelgeving en voertuigontwikkeling zeer waarschijnlijk en technologisch gezien 

gaan elektrificatie en automatisering in de praktijk hand in hand (Rieck, Voortgang afstuderen, 2021). 

Daarnaast worden enkel de kosten in kaart gebracht van de gereden kilometers op de geautomatiseerde 

corridor. De weergegeven kosten dienen enkel als indicatie en zijn op dit moment nog niet feitelijk te 

onderbouwen. De huidige kosten zijn afkomstig uit het Evofenedex rapport over de 

kostenontwikkelingen van trucks in 2019 (Evofenedex, 2021).  

Kostenopbouw transporteur Huidig Nieuwe situatie Aanname 

Initiële kosten: 
Trainingskosten/ omscholing 
personeel  

 
n.v.t. 

 
Onbekend  

 
Aangenomen wordt dat huidig personeel getraind 
moet worden om met hoog geautomatiseerde 
trucks om te kunnen gaan (Zwart, 2019) (Annexes, 
2020) 

Investering vrachtwagen  €180.000 €189.000 5% toename kostprijs (ITF, 2017) 

Vaste kosten per jaar 
Afschrijvingskosten truck per 
jaar  

 
€23.142  

 
Onbekend 

 
Huidige restwaarde: €18.000 (Evofenedex, 2021) 
Economische levensduur: 7 jaar 
Nieuwe restwaarde: onbekend 
Economische levensduur: onbekend 
 

Motorrijtuigenbelasting €832 Lager ten opzichte van 
traditionele trucks  

Motorrijtuigenbelasting daalt tot Europees Minimum 
(M.I.W., 2021) 

Eurovignet €1250 0  Eurovignet verdwijnt in 2023 (M.I.W., 2021) 

Verzekeringspremies 
(vrachtauto-, container- en 
transportaansprakelijkheidsv
erzekering)  

€4500 Lager t.o.v. traditionele trucks.  Aangenomen wordt dat CAT het aantal accidenten 
verlaagd (Kuijpers, 2018) (Euro. Comm., 2019) 
Gesteld wordt dat verzekeringskosten markt 
gedreven kosten zijn (Annexes, 2020) 
Verlaging aantal ongelukken resulteert in een 
lagere premie  

Variabele kosten in € 
Chauffeurskosten 

 
€30 per 
uur  

 
Capaciteitsafname van 90% op 
de geautomatiseerde corridor.  

 
Chauffeurskosten €30 per uur ex. btw (Rieck, 
Towards an autonomous and sustainable system 
for handling container transport in logitics 
operations at distribution centres and inter-terminal 
traffic, 2017). 
Aanname dat chauffeur niet in cabine aanwezig is.  

Energiekosten 
 
 

€0,504 per 
km 
(Evofened
ex, 2021) 
 

€0,23 per km (Rieck, Voortgang 
afstuderen, 2021) 

Huidige EURO VI trucks:  
Brandstofprijs: €1,26 dieselprijs per liter  
Gem. verbruik huidig: 1 op 2,5  
Elektrisch aangedreven truck:  
Rendementstoename: 50% (Rieck, Voortgang 
afstuderen, 2021) 
Nieuw gem. verbruik: 1,5 kWh (Rieck, Voortgang 
afstuderen, 2021) 
Schatting energiekosten e-Truck: 0,23 per km  

Vrachtwagenheffing  n.v.t.  €0,13 per km (M.I.W. , 2019) Nieuwe heffing vanaf 2023 
Voor euro VI en schonere trucks geldt een tarief van 
€0,13 per km (M.I.W. , 2019) 
Kabinet in overleg of heffing ook voor uitstootvrije 
trucks geldt.  
Berekening op basis van €0,13 per km  

Tolkosten/ gebruikskosten 
corridor 

n.v.t. Nieuwe kostenpost Aangenomen wordt dat de gebruikers van de 
corridor tolkosten of een gebruikerstarief betalen 
voor de autonome corridor.  

Onderhoudskosten trekker €0,090 per 
km 

Lager t.o.v. traditionele trucks. Eer wordt ervan uitgegaan dat de onderhoudskosten 
en CO2 gerelateerde km heffingskosten significant lager 
zijn (Rieck, Voortgang afstuderen, 2021). 
 

Onderhoudskosten banden €0,080 per 
km  

Lager t.o.v. traditionele trucks. Aangenomen wordt dat door het rijden met 
constantere snelheden en door een verlaging van 
het aantal remmomenten op de corridor, dat de 
bandenslijtage lager zal uitvallen bij CAT-
voertuigen (Zwart, 2019).  

Figuur 29: Overzicht kostenopbouw van een vrachtwagen in de huidige en de nieuwe situatie.   



Niels Winter Innovation Mobility Implementation Automated Transport 14 juni 2021  

Pagina | 45  
 

6.2.2: Praktijkvoorbeeld kosten en baten 
Voor het in kaart brengen van de kosten en baten van een transportbedrijf wordt een praktijkvoorbeeld 
van een transportbedrijf gepresenteerd op een corridor die voor dit bedrijf relevant is om CAT toe te 
passen. De huidige en de nieuwe situatie worden in de analyse meegenomen. Enkel de brandstofkosten 
en de chauffeurskosten worden opnieuw berekend voor de nieuwe situatie, omdat men voor de andere 
kostenpotsen nog geen voorspelling kan geven hoe deze procentueel zullen veranderen. Het 
praktijkvoorbeeld dient als een globale indicatie van de invloed van CAT op de totale kostenposten van 
een truck kan hebben.  

Uitgangspunten voorbeeld Huidig Nieuw (CAT) 

Lengte corridor rondrit 356 kilometer 356 kilometer  

Type truck Mega trekker Mega trekker 

Type ladingdrager Mega trailer Mega trailer 

Gewicht truck 23 Ton 23 Ton 

Lengte combinatie 13,60 meter 13.60 meter 

Aantal ingezette trucks 2 2 

Aantal rondritten per jaar 2200 2200 

Totaal aantal gereden kilometer per jaar 783.200 kilometer 783.200 kilometer 

Totaal aantal kilometer per truck per jaar 391.600 kilometer 391.600 kilometer 

Aantal manuren per rondrit 4,45 uur 0,45 uur 

Aantal manuren per truck per jaar 4895 uur 489,5 uur 

Totaal aantal manuren per jaar 9790 979 

Energieverbruik per rondrit 92,56 liter diesel 534 kWh elektrisch 

Totaal benodigde liters per jaar 203.632 liter 182.268 liter 

Brandstofprijs per liter €1,26 €1,26 

 

Kostenschatting voorbeeld:  Huidig Nieuw (CAT) 

Geschatte chauffeurskosten per jaar totaal €293.700 €29.370 

Geschatte chauffeurskosten per truck €146.850 €14.685 

Totale energiekosten €256.576 €90.068 

Totale kosten per jaar op de corridor €696.856 €134.123 

Bij het bovenstaande voorbeeld gaat men ervan uit dat de benodigde capaciteit van de chauffeur enkel 
op de corridor daalt naar 10% en dat het energierendement met 50% wordt verbeterd. Hierbij kijkt men 
enkel naar het rijden op de corridor, gaat men uit van het feit dat de chauffeur niet aanwezig is in de 
cabine en dat de truck op afstand kan worden bestuurd door een remote controller.  

6.2.3: Kostenverhoudingen truck  
In figuur 32 wordt de huidige verhouding tussen de verschillende kosten van een truck weergegeven 
(Evofenedex, 2021). In figuur 31 worden de kostenverhoudingen weergegeven van de situatie waarin 
men rijdt met hoog geautomatiseerde vrachtwagens. Hierbij gaat men uit van een benodigde 
chauffeurscapaciteitsreductie van 90% en een energierendementstoename van 50%. De overige 
kostenposten worden in de nieuwe situatie gelijk gehouden.  

Figuur 30: Globaal praktijkvoorbeeld van de impact van CAT op de kosten. 

Figuur 31: Huidige kostenverhouding van een LZV in 2020. Figuur 32: Nieuwe verwachte kostenverhouding van een 

hoog geautomatiseerde LZV in 2030. 
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6.4: Van waardecreatie naar waarde vastlegging 
Transporteurs hebben de mogelijkheid om zelf te investeren in hoog geautomatiseerde trucks of men 
kan gebruikmaken van de diensten van een logistiek dienstverlener die de goederen automatisch over 
de corridor verdiend: Transport as a Service (TaaS). Bij TaaS zal er een logistieke dienstverlener het 
vervoer op geautomatiseerde corridor organiseren en transporteurs kunnen tegen een tarief 
gebruikmaken van de dienstverlening van deze dienstverlener.  
Men gaat er in dit onderzoek uit van het feit dat de transporteurs de hoog geautomatiseerde voertuigen 
onderdeel laten uitmaken van hun eigen wagenpark en zelf gaan rijden op de geautomatiseerde 
corridor.  
De omzetstromen (figuur 33) in de nieuwe situatie zullen naar verwachting nagenoeg gelijk blijven. Door 
de baten die door het IMIAT verkregen kunnen worden kunnen bedrijven een efficiëntietoename 
realiseren, waardoor zij met minder middelen en inzet van tijd meer goederen kunnen vervoeren. Door 
deze rendementsverhoging kunnen transporteurs op dezelfde wijze, meer goederen op jaarbasis 
vervoeren en hierdoor een grotere inkomstenstroom realiseren. Dit is echter een globale verwachting 
van het IMIAT-project en zal in de komende tien jaar feitelijk onderzocht moeten worden.  

6.5: Conclusie   
Samengevat stelt men dat van CAT leidt tot een verschuiving in de kosten dat ontstaat door het 
reduceren van de huidige efficiëntie- en effectiviteitsverliezen van het transport, zodat de 
transportindustrie kan streven naar goederenvervoer met zo min mogelijk inzet van tijd en middelen. 
Het verhogen van de kostenefficiëntie kan men doormiddel van CAT realiseren doormiddel van het 
verlagen van de benodigde chauffeurscapaciteit en de reductie van de pauze- en rusttijden van de 
chauffeurs. Daarnaast kan men door een continue transportflow het snelheidsverlies van het transport 
reduceren, waardoor kosten door stilstand in files zullen afnemen. Verder is de verwachting dat een 
hoog-geautomatiseerde trekker minder energie verbruikt, naar verwachting langere 
onderhoudsintervallen heeft en dat men doormiddel van CAT het aantal lege vervoerde trailers kan 
reduceren. Doordat men het goederenvervoer kan uitvoeren met minder mankracht en middelen, kan 
men meer goederenvervoer per jaar realiseren. Op deze manier kan het transportbedrijf voldoen aan 
de toenemende vraag van het transport.  
Bovenstaande conclusie vormt het antwoord op deelvraag 5: “Wat is het toekomstig verdienmodel van 
de actoren van IMIAT?” Hiermee is de derde informatiestroom, het verdienmodel van CAT, afgesloten.   

Figuur 33: Eerste opzet omzetstromen en verschuiving kosten ten gevolge van CAT. 



Niels Winter Innovation Mobility Implementation Automated Transport 14 juni 2021  

Pagina | 47  
 

H7: De strategie voor Connected & Automated Transport in 2030 
In hoofdstuk 7 wordt deelvraag 6 behandeld: “Wat zijn de acties en investeringen die de Nederlandse 
transportindustrie de komende tien jaar moet ondernemen om een van de verwachte use case 
scenario’s te kunnen verwezenlijken in het jaar 2030?” 

7.1: De strategische overwegingen 
Voor transportbedrijven is het van belang dat men een weloverwogen besluit maakt over de strategische 
opties met betrekking tot CAT. Vandaar dat dit onderzoek een handreiking aanbiedt voor de 
transporteurs om de strategische opties te meten en tegen elkaar af te zetten. Als uitgangspunt is in 
totaal vier verschillende opties gekozen voor de transporteurs: geautomatiseerd rijden op de corridor 
met een chauffeur aan boord, geautomatiseerd rijden op de corridor zonder chauffeur, traditioneel rijden 
met ADAS-systemen en de modaliteit spoor. Al deze vier de strategische opties kan een transportbedrijf 
toepassen als men streeft naar efficiëntie- en effectiviteitsverbetering van het transport. Het model is 
generiek ingevuld op basis van de huidige kennis en is niet gespecificeerd op één enkel bedrijf. Voor 
een uitgebreide onderbouwing van de analyse wordt verwezen naar bijlage XX.  

 Score 0: Variabele kan men niet beoordelen voor meerdere bedrijven in deze situatie.  
 Score 1: De strategische optie sluit niet of nauwelijks aan op de vraag.  
 Score 3: De strategische optie sluit gemiddeld aan op de vraag.  
 Score 5: De strategische optie sluit volledig aan op de vraag.   

Uit de analyse kan men een aantal punten benoemen: 
 Optie 1 sluit volledig aan bij het oplossen van het toenemende chauffeurstekort.  
 Optie 1 en 2 sluiten aan op de toenemende vraag naar goederenvervoer, omdat de 

verwachting is dat deze bijdragen aan de reductie van de efficiëntieverliezen van transport.  
 Optie 1 en 2 vergen de grootste en meest risicovolle investering (Interview15, 2021).  
 Optie 1 en 2 sluiten aan bij het streven naar The Six Zeros of mobility (Rieck, Will Automotive 

Be the Future of Mobility? Striving for Six Zeros, 2020).  
 Optie 3 en 4 zijn op dit moment reeds juridisch uitvoerbaar. Voor de andere twee optie zal 

men een ontheffing of een aanpassing aan de wetgeving nodig hebben.  
 Optie 1 en 4 zijn het meest renderend, omdat men de kostenpost van de chauffeur kan 

reduceren naar één tiende van de huidige situatie (Robbert Janssen, 2015), (Interview15, 
2021).  

 Optie 1 en 2 moeten nog geaccepteerd worden door belanghebbenden, zoals verzekeraars, 
overheden en wegbeheerders.  

Uit de SFA-matrix komt naar voren dat optie 1 de best passende strategische optie is voor de 
transportindustrie. Kanttekening hierbij is dat er verschillen zijn per individuele transporteur, waardoor 
de uitkomsten van de SFA kunnen verschillen.  
  

Figuur 34: de ingevulde Suitability, Feasability and Acceptability-matrix voor de vier strategische opties. 

Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4

Invalshoek 

SAE 3 en 4 

zonder chauffeur 

SAE 3 en 4 

met chauffeur 

SAE 0-2 

i.c.m. ADAS  

Treingoederen-

transport 

Suitability

Lost men het chauffeurstekort en de congestieproblemen op? 5 3 1 1

Speelt men in op de kans van een toename in de vraag van transport? 5 5 1 1

Minimaliseert men de huidige verliezen van transportefficiëntie? 5 5 1 1

Feasability

Financieel: welke strategische optie vergt de laagste investering? 1 1 3 5

Organisatorisch: is het organisatorisch uitvoerbaar? 3 3 5 1

Economisch: past het plan binnen de doelstellingen? 0 0 0 0

Technologische: is het plan technisch uitvoerbaar? 3 3 5 5

Sociaal: sluit de optie aan bij de maatschappelijk wens

om te streven naar de Six Zero's? 5 5 1 3

Juridisch: is de optie juridisch uitvoerbaar? 1 3 5 5

Etisch: is het plan ecologisch aanvaardbaar? 5 5 1 1

Acceptability 

Is het rendementvol (winstgevend)? 5 1 1 5

Is het geaccepteerd door belanghebbenden 

(verzekeraars, overheden, verladers et cetera)? 1 1 5 3

Totale score 39 35 29 31
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7.2: Kritieke prestatie indicatoren CAT 
Voor de strategiebepaling zal een transportbedrijf vooraf moeten bepalen met welke variabelen men de 
prestaties van geautomatiseerd transport wil gaan analyseren, die aantonen hoe het bedrijf met CAT 
presteert en of de doelstellingen behaald gaan worden: de Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s). Men 
onderscheidt in de transportsector vijf categorieën, met elk een aantal variabelen valt, waarmee men 
de prestatie van CAT kan meten (Mckinnon, 2015): 

 Efficiëntie transport: Laadfactor, laadsnelheid, brandstofverbruik, laadvermogen et cetera.  
 Laden en lossen: Snelheid laden en lossen, veiligheid, vrachtbewaking et cetera.  
 Operationele paramaters: Energieverbruik, levensduur banden, onderhoud, afschrijving et 

cetera.  
 Veiligheid en beperkingen: Veiligheid goederen trailer, laadtijden energiesystemen et cetera.  
 Chauffeurscomfort: Bestuurdersgemak, noodreparaties, laad- en losgemak en comfort cabine.  

Bovenstaande variabelen zullen veranderen ten gevolge van CAT, vandaar dat transporteurs voor 
aanvang van de investering vooraf de KPI’s vaststellen per categorie die zij met de strategische optie 
willen bereiken. In bijlage XXI worden alle mogelijke KPI’s visueel in een figuur weergegeven.  

7.3: Contactlegging transporteurs vanuit IMIAT  
Draagvlak voor de transporteurs creëert IMIAT door de boodschap die het uitdraagt, de krachtige zin 
van de waardepropositie, maar daarnaast ook met de tools waarmee men draagvlak wil creëren. IMIAT 
is hierbij de coördinator (Kirkels & Duysters, 2010) die interactie tussen de leden van het consortium 
versterkt, door het voortouw te nemen in de werkgroepen, vergaderingen en projectdoelstellingen.  
Uit de analyse van de stakeholdersmatrix van hoofdstuk 4 is naar voren gekomen dat de grote 3 t/m 5 
PL bedrijven de meest relevante partijen zijn om op dit moment bij het IMIAT-project te betrekken. Deze 
partijen moet IMIAT op dit moment goed informeren, de kennis met hen delen en laten participeren, 
want hun inhoudelijke inbreng is in een zo een vroeg mogelijk stadium vereist. De contactpersoon van 
het transportbedrijf richting IMIAT fungeert hierbij als een poortwachter (Kirkels & Duysters, 2010) die 
de kennis absorbeert van het IMIAT-consortium (werkgroepen) en dit doorspeelt naar zijn eigen 
projectgroep intern binnen het transportbedrijf. Het transportbedrijf heeft de rol van vertegenwoordiger 
(Kirkels & Duysters, 2010), die de geabsorbeerde kennis van het IMIAT en CAT kan verspreiden naar 
haar opdrachtgevers en verladers met het doel deze te informeren en op de hoogte te houden van 
IMIAT. De verladende partijen zal IMIAT via de grote transporteurs moeten informeren en op de hoogte 
houden over de resultaten van de eerste praktijktesten en vorderingen. In een later stadium, bij de 
realisatie van de testbanen kan men deze partijen laten participeren in het project. 
In de eindfase van het IMIAT-project, 2028-2030, kan IMIAT de middelgrote en kleine transporteurs 
proberen te overtuigen, waarbij ze de hulp van brancheorganisatie (TLN, Topsector Logistiek en 
Evofenedex) kan inzetten. Deze partijen kunnen de rol van verbinder (Kirkels & Duysters, 2010) 
aannemen, door als buitenstaander de aangesloten transporteurs te laten interacteren met de 
deelnemers en leden van het IMIAT-consortium. In dit stadium van het project is de use case, de 
wetgeving, de type voertuigen en de feitelijke kosten-batenanalyse definitief bekend. Dit helpt om de 
actieve weerstand in de oriëntatie- en besluitvormingsfase te toetsen aan de hand van het definitieve 
concept/product (Heidenreich, 2013) en sluit de investeringstermijn aan bij de kortetermijnvisie van twee 
jaar voor deze transportbedrijven. In deze fase zal IMIAT, gezamenlijk met de deelnemende 
transporteurs en verladers, deze groep proberen te overtuigen. In figuur 35 wordt weergegeven in een 
roadmap wanneer IMIAT welke partij moet betrekken bij het project.  

Figuur 35: De IMIAT Roadmap voor de contactlegging en de samenwerking van de transporteurs binnen het project. 
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7.4: De acties en investeringen van de transporteurs  
 

Figuur 36: De IMIAT roadmap met de acties en investeringen voor de transporteurs.  
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In figuur 36 (blz. 48) wordt de roadmap weergegeven voor de transporteurs die deelnemen aan het 
IMIAT-project. Deze roadmap is gebaseerd op de project roadmap van IMIAT, waarin de 
sleutelmomenten van het project zijn beschreven (bijlage XXII). Dezelfde manier van het maken van 
een Agile roadmap is gebruikt voor het in kaart brengen van de acties en investering vanuit het oogpunt 
van de transporteur. De acties en investeringen worden globaal weergegeven in een tijdsperiode, 
aangezien het definitief noemen van vaste tijdsmomenten nog niet aan de orde is. De roadmap geeft 
een indicatie van de opeenvolgende acties die gedaan moeten worden in een bepaalde periode. Deze 
roadmap is dus nog niet voorspelbaar en strak planmatig, maar heeft als doel dat deze wendbaar, 
flexibel en resultaatgericht is, zodat IMIAT deze roadmap kan gebruiken bij de definitieve invulling van 
de planning met de transporteurs.  
In figuur 36 (blz. 49) wordt weergegeven welke rol en taak de deelnemende transportbedrijven de 
komende jaren hebben. Voor IMIAT heeft zij als taak om zich te gedragen als de ambassadeur van CAT 
en het IMIAT-project, waarbij zij bij subsidieaanvragen en het aantrekken van verladende partijen 
betrokken zal worden. Daarnaast wordt weergegeven welke investeringen de transporteur zal moeten 
doen, om de ambitie van IMIAT in 2030 te kunnen verwezenlijken. Bijbehorend worden de te maken 
keuze die de transporteurs moeten maken weergegeven in combinatie met de mogelijke tussentijdse 
doelen die de transporteurs moeten bereiken.  
Het laatste gedeelte van de roadmap gaat over de rol van de transporteur in de vier werkgroepen van 
IMIAT, waarin zij betrokken zal zijn. In de roadmap wordt weergegeven bij welke deliverable per 
werkgroep zij betrokken is, om uiteindelijk de gewenste situatie van elke werkgroep te bereiken.  

7.5: Conclusie acties en investeringen transportindustrie  
Ter afsluiting van het hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies gepresenteerd startend met het 
beantwoorden van deelvraag 6: “Wat zijn de acties en investeringen die de Nederlandse 
transportindustrie de komende tien jaar moet ondernemen om een van de verwachte use case 
scenario’s te kunnen verwezenlijken in het jaar 2030?”  
Voor de transporteur geldt dat zij uit een viertal strategische opties kan kiezen, waarmee men een 
verhoging van de kostenefficiëntie kan realiseren en bijdraagt aan het oplossen van de toenemende 
congestieproblemen en het langeafstandschauffeurstekort. Deze opties betreffen het rijden op een 
corridor met hoog geautomatiseerde SAE 3 en 4 voertuigen met of zonder chauffeur, een traditioneel 
voertuig op SAE 0-2 en het verschuiven van het transport naar de modaliteit spoor. Uit de generiek 
ingevulde SFA-matrix komt naar voren dat het rijden met hoog geautomatiseerde SAE 3-4 voertuigen 
het hoogst scoort, vanwege het gegeven dat deze optie het best aansluit bij het oplossen van de twee 
transportproblemen, de toenemende vraag naar vervoer en een positieve invloed heeft op de 
efficiëntieverliezen van het transport. Deze conclusie is gebaseerd op de huidige verwachting en zal 
feitelijk onderbouwd moeten worden in de toekomst. Daarnaast geeft de Agile roadmap (figuur 36, blz. 
48) voor de transporteurs weer hoe de toekomst er globaal uitziet als men geautomatiseerd transport 
wil realiseren. De transporteur kan de keuze maken om het geautomatiseerd transport uit te laten voeren 
door een serviceprovider die de goederen voor het bedrijf over de corridor vervoert. Indien het 
transportbedrijf ervoor kiest om zelf de goederen geautomatiseerd te vervoeren geldt dat zij hiervoor de 
volgende investeringen zal moeten doen: 

 Het opstellen van een Research & Development team intern in het transportbedrijf.  
 Investeren in lange termijnovereenkomsten met de verladers, zodat deze aansluiten bij de 

investeringstermijn van CAT 
 Nieuwe logistieke en planningsprocedures die aansluiten bij CAT 
 Investeringen in Integrated Transport Plannings-system en de control room voor tele-operating  
 Opleiding en training chauffeurs  
 Aanschaf CAT-voertuigen.  

Naast de investeringen stelt men dat de transporteur tijdens het innovatietraject een aantal keuze zal 
moeten maken: 

 Value case vaststellen intern voor CAT.  
 Locatiebepaling corridor en transferpunten.  
 Het type transport dat zij wil vervoeren over de corridor.  
 De business case die zij wil gaan toepassen voor CAT: Transport as a Service, Just in Time en/ 

of 24/7 transport.  
 De vaststelling van de kritieke prestatie-indicatoren voor CAT.  

Naast de investeringen en de keuze voor de transportbedrijven wordt de rol en de doelstellingen per 
betrokken werkgroep weergegeven in figuur 36, blz. 49.  
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H8: Conclusies en aanbevelingen  
In hoofdstuk 8 worden de conclusies en aanbevelingen beschreven en wordt er een antwoord 
gegeven op de centrale onderzoeksvraag: “Met welk use case scenario betreffende Connected & 
Automated Transport kunnen de actoren van de Nederlandse transportindustrie, binnen een termijn 
van tien jaar, waardecreatie- en vastlegging realiseren?” 

8.1: Conclusie  
De use case scenario betreft een continue betrouwbare transportflow met hoog geautomatiseerde 
trucks op SAE 3 en 4 niveau die op een afgesloten traject zich volledig geautomatiseerd tussen twee 
transporthubs kunnen verplaatsen. De geautomatiseerde trekkers rijden hierbij op een halve meter 
afstand van elkaar en op een continue snelheid tussen de 50 en de 80 kilometer per uur. Hierbij zal 
sprake zijn van een aantal menselijke interventies in de first en de last mile en voor het op en af rijden 
van de corridor. Er is op de corridor geen sprake van interactie met andere weggebruikers en enkel op 
de afritten en in de first en last mile interacteert de trucks in een controleerbare omgeving met ander 
verkeer. De menselijke interventies kunnen worden uitgevoerd door een chauffeur aan boord of door 
een bestuurder op afstand in een control room. De actoren die deze use case zullen gaan gebruiken 
zijn grote 3 t/m 5PL transporteurs die langeafstandsgoederen vervoeren via verschillende modaliteiten, 
goederen-bewegingen hebben over de Oost en Zuidoost Corridor door Noord-Brabant, locaties hebben 
binnen 1,6 kilometer (First & Last Mile) vanaf de corridor en duurzame relaties aangaan met de 
verladers. De actoren kunnen in deze use case op een duurzame wijze streven naar het verbeteren van 
de snelheid, flexibiliteit en de betrouwbaarheid van de operationele activiteiten van het transport, waarbij 
men waarde voor het bedrijf kan creëren door middel van het verhogen van het reduceren van de drie 
efficiëntie- en effectiviteitsverliezen van transport: beschikbaarheids-, kwaliteits- en 
rendementsverliezen. Het transportbedrijf kan de waarde van de baten van CAT verzilveren doormiddel 
van het verlagen van het benodigd aantal chauffeurs, het reduceren van de kostenpost door stilstand 
en door de efficiëntieverliezen te reduceren. Bovenstaand antwoord is gebaseerd op de deelconclusies 
van de deelvragen. Deelvraag 1 betrof de theoretische verkenning van dit onderzoek en men 
concludeert dat de doelstelling van dit rapport behaald kan is door een analyse uit te voeren van de drie 
informatiestromen: de stakeholdersanalyse, de best practice van CAT in 2030 en het verdienmodel van 
CAT. Voor de analyse van deze informatiestromen is onder andere gebruik gemaakt van de 
stakeholdersmatrix van Mendelow, de Waardepropositie Canvas van Osterwalder en de Technology 
Readiness Level van Mankins.  
Uit deelvraag 2, de actorenanalyse, komt als conclusie naar voren dat de transportbedrijven willen 
streven naar een duurzame, ongestoorde, betrouwbare en flexibele transportflow die 24 uur per 7 dagen 
inzetbaar is en bijdraagt aan de efficiëntieverbetering van het transport. Hun drijfveren voor de 
implementatie van CAT zijn het verlagen van de broeikasgasuitstoot per lading gevolgd door het 
verlagen van de operationele kosten en het verbeteren van de transportveiligheid. De transportbedrijven 
eisen dat CAT met een functionele transporteenheid met een autonome lader en universele type 
ladingdragers kan worden uitgevoerd, waarbij men een mix van lijndiensten kan creëren die in 
verbinding staat met de verschillende modaliteiten, transporthubs en de eindlocaties van de goederen. 
Daarnaast eist men dat men de flexibiliteit van het goederenvervoer over de weg behoudt (of verbetert) 
en dat het relatief benodigde aantal chauffeurs significant daalt. Doormiddel van deelvraag 3, 
waardepropositie, concludeert men dat een transportbedrijf met Connected & Automated Transport op 
een duurzame wijze kan streven naar het verbeteren van de snelheid, flexibiliteit en de 
betrouwbaarheid van de operationele activiteiten van het transport met het gevolg de 
kostenefficiëntie van het transport te verhogen. Verder komt uit deelvraag 4, een potentiële best 
practice, naar voren die kan bestaan uit één van de vier verschillende situatieschetsen waar men rijdt 
met SAE 3 of 4 voertuigen respectievelijk met of zonder een aanwezige chauffeur in de cabine. De 
geautomatiseerde trekker rijdt op de afgesloten corridor geautomatiseerd en slechts voor complexe 
situaties is een menselijke ingreep vereist. Deze ingreep kan door de chauffeur in de cabine verricht 
worden of door een tele-operator die de vrachtwagen op afstand bestuurt. Daarnaast concludeert 
deelvraag 5, het verdienmodel van CAT, dat het verdienmodel is gericht op het realiseren van een 
reductie van het aantal benodigde chauffeurs, de afnemende congestie en het verbeterde 
energierendement van CAT leidt tot een significante verhoging van de kostenefficiëntie van het 
transport. De bovenstaande conclusies sluiten uiteindelijk aan bij het behalen van de doelstelling van 
dit onderzoek om draagvlak te creëren binnen de Nederlandse transportindustrie voor de commerciële 
uitvoerbaarheid van Connected & Automated Transport, waarbij inzicht verkregen wordt in de strategie 
en de waardepropositie voor Connected & Automated Transport in het jaar 2030, zodat er in totaal 
minimaal vijf transportbedrijven de geautomatiseerde corridor zullen gebruiken in 2030. 
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8.2: Aanbevelingen  
Naast de bovenstaande conclusies is er een aantal zaken uit het onderzoek naar voren gekomen die 

niet meteen betrekking hebben op het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag. Deze 

resultaten worden als advies gegeven aan het IMIAT-project.  

8.2.1: Aanbevelingen bijbehorend bij deelvraag 2: 
 Geadviseerd wordt dat IMIAT naast de grote transporteurs ook contact legt met grote verladers 

die een groot deel van hun goederen door transporteurs laten vervoeren. Deze verladende 
partijen hebben veel inspraak als het gaat om contractduur en de implementatie van grote 
innovaties, zoals CAT. Het advies is dat IMIAT probeert om een verladende partij bij het IMIAT-
project te betrekken, met het doel om de termijn contractovereenkomsten tussen verladers en 
de transporteurs te vergroten naar minimaal vijf jaar.  

 Geadviseerd wordt dat de drijfveer van de innovatie niet enkel op kosten gebaseerd mag zijn. 
Op het moment dat de kosten de enige motivator wordt voor de logistieke diensterverleners, 
zullen andere innovaties op de langere termijn de innovatie op kostenniveau voorbijstreven.  

 Het advies is dat IMIAT de resultaten en de conclusies van de Digital Twin, de operationele 
testomgeving en de LivingLab communiceert naar de nog niet deelnemende transportbedrijven 
met het doel om de actieve weerstand onder deze partijen te toetsen, aangezien er op dit 
moment sprake is van een vorm van passieve weerstand onder de bedrijven.  

8.2.2: Aanbevelingen bijbehorend bij deelvraag 3: 
 Geadviseerd wordt om een krachtige zin uit te dragen naar de buitenwereld dat de 

kernbegrippen van IMIAT bevat: “IMIAT is een proeftuin voor implementatie om te streven naar 
kostenefficiënt, snel, betrouwbaar, duurzaam en veilig transport”.  

8.2.3: Aanbevelingen bijbehorend bij deelvraag 4: 
 Geadviseerd wordt om de Scenario-Based Safety Validation of Connected and Automated 

Driving (StreetWise) van TNO te beoordelen of deze methode gebruikt kan worden bij het testen 
met voertuigen in publieke trajecten.  

 Geadviseerd wordt dat IMIAT de optie bekijkt om CAT te integreren met een gedigitaliseerd 
planningssysteem voor transport, zodat men de wens van het rijden zonder lege trailers kan 
proberen te vervullen.  

 De geldende wetgeving omtrent toelating van de CAT-voertuigen en het rijden zonder een 
chauffeur is in beperkte mate onderzocht in dit hoofdstuk. Geadviseerd wordt om deze twee 
onderwerpen in detail te onderzoeken en te faciliteren voor de realisatie van de gewenste use 
case.  

 Geadviseerd wordt om het automatiseren van de corridor hand in hand te laten verlopen met 
de mogelijkheid om met uitstootvrije trucks te rijden, bijvoorbeeld elektrisch aangedreven trucks. 

 Geadviseerd wordt om best practice schetsen van de use case verder uit te werken doormiddel 
van het monitoren, onderzoeken, faciliteren en het onderzoeken van de onderwerpen die in 
hoofdstuk 5 worden gepresenteerd.   

 Geadviseerd wordt dat IMIAT moet proberen om een geautomatiseerde corridor te realiseren, 
waarin het aantal chauffeurs in de cabines van de truck wordt gereduceerd. Het verlagen van 
de chauffeurskostenpost is namelijk een belangrijke motivator voor de transportbedrijven.  

8.2.4: Aanbevelingen bijbehorend bij deelvraag 5: 
 Geadviseerd wordt dat IMIAT de aannames, die gebruikt zijn voor de kosten en baten, feitelijk 

gaat onderbouwen in de toekomst doormiddel van testen en proeven met CAT-voertuigen.  
 Geadviseerd wordt dat de kosten-batenanalyse in dit rapport wordt gebruikt als eerste opzet 

voor het tot stand laten komen van een definitieve kosten-batenanalyse.  

8.2.5: Aanbevelingen bijbehorend bij deelvraag 6:  
 Het advies is dat IMIAT de aangesloten transportbedrijven de rol van vertegenwoordiger laat 

vervullen, die de geabsorbeerde kennis van het IMIAT en CAT kan verspreiden naar haar 
opdrachtgevers en verladers met het doel deze te informeren en om mogelijk draagvlak te 
creëren binnen deze groep.  

 Het advies is om de logistieke brancheorganisaties (TLN, Evofendex en Topsector Logistiek) 
te benaderen en in te zetten als verbinder om de aangesloten transportbedrijven te informeren 
over de ontwikkelingen van het IMIAT.  

Met de conclusie in paragraaf 8.1 en de bovenstaande aanbevelingen is dit onderzoeksrapport ten 

einde gekomen.  
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Bijlage 

Bijlage I: Schematische weergave onderzoeksopzet- en verantwoording  

Figuur 37: Schematische weergave onderzoeksopzet- en verantwoording. 

 

“Met welk use case scenario betreffende Connected & Automated Transport kunnen de actoren van de Nederlandse 

transportindustrie, binnen een termijn van tien jaar, waardecreatie- en vastlegging realiseren?” 

Oriëntatiefase: Hoofdstuk 2 en 3 
Literatuuronderzoek 

Methode:  

Deskresearch 
Docenten Fontys BMKB  – Biep.nu Fontys – Google Scholar - Het boek “Onderzoek doen” – Wetenschappelijke 
artikelen/onderzoeken logistieke en automotive kennisinstellingen – Medewerkers ACE – ResearchGate   

Gewenste uitkomst  
Schriftelijk overzicht relevantie theorieën en modellen – Conceptueel model onderzoek – Theoretische verkenning 
onderzoek  

Deelvraag 1: Wat zijn 
de kritische factoren 

voor het realiseren van 
waardecreatie en – 
vastlegging en voor 

het bepalen van de 
use case scenario’s 
met betrekking tot 

Connected & 
Automated Transport?  

 Analysefase: Hoofdstuk 4   

Stakeholdersoverzicht, actorenanalyse, waardepropositie 
Methode 
Deskresearch 

Literatuuronderzoek logistieke dienstverleners – Databanken Fontys – Onderzoeksrapporten overheidsinstellingen 
– Onderzoeksrapporten kennisinstellingen logistiek – Logistieke branche organisaties – Europese Commissie 
onderzoeken  

Fieldresearch 
Kwalitatief onderzoek – Focusgroep – Individuele diepte-interview – Semi-gestructureerde interviews  
Te interviewen personen 

Deelnemers IMIAT project – Projectleiders IMIAT – Projectmanagers logistieke kennisinstellingen  - 
Directie/Business Developers logistiek dienstverleners – Acquisitiemedewerkers logistiek 
Theorieën 

Actorenanalyse – Mendelow’s stakeholdersmatrix – Waarde Propositie Canvas – Passieve/ actieve 
innovatieweerstand Heidenreich  
Uitkomst  

Een overzichtsmatrix van de relevante actoren voor CAT en het IMIAT project –  De vaststelling welke partijen de 
meeste macht en interesse hebben voor het IMIAT project – Een overzicht van de wensen, behoeften, 
beperkingen en randvoorwaarden van de actoren – Een krachtige zin waarin de waardepropositie voor de actoren 

naar voren komt   
 

Deelvraag 2: Welke 
wensen, eisen, 
beperkingen en 

randvoorwaarden zijn 
er op basis van een 
actorenanalyse van 

het innovatie-
ecosysteem IMIAT?  

 

 Deelvraag 3: Wat is 
de gezamenlijke 
waardepropositie van 

de actoren van het 
innovatie-ecosysteem 
IMIAT?  

 

Analysefase: Hoofdstuk 5  
Technologieverwachting, uitdagingen CAT , schets van de best practice 2030 

Methode 
Deskresearch 
Onderzoeksrapporten HBO/universiteiten – Onderzoeksresultaten kennis en expertisecentra – 

Onderzoeksrapporten TNO – Roadmaps Europese mobiliteitsinstellingen – Onderzoeksresultaten OEM’s en 
technologiebedrijven 
Fieldresearch 

Kwalitatief onderzoek – Individuele semi-gestructureerde interviews 
Te interviewen personen 
Lectoren intelligente mobiliteit – Mobiliteitsprofessionals CROW en TNO  

Theorieën 
Technology Readiness Level – Mature technology  
Uitkomst  

Overzicht toekomstverwachting kennisinstellingen – Overzicht toekomstverwachting OEM’s – netwerkdiagram 
uitdagingen CAT – TRL niveau trucks en technologie – Vier situatieschetsen van de best practice – 

Aangrijpingspunten verder onderzoek best practice  

Deelvraag 4: Wat is 

de best practice voor 

de actoren op de 

corridor die aansluit 

bij de doelstelling van 

IMIAT? 

Deelvraag 5: Wat is 

het toekomstig 
verdienmodel van de 
actoren van IMIAT?  

 

Analysefase: Hoofdstuk 6 
Kosten-batenanalyse, verdienmodel CAT, kostenverschuivingen, strategiebepaling actoren 

Methode 

Deskresearch 
Onderzoeksrapporten logistieke brancheorganisaties en TNO – Kostencalculaties TNO en Evofenedex 
Fieldresearch 

Focusgroep – Individuele kwantitatieve interviews  
Te interviewen personen  
Projectleden IMIAT – Deelnemende transporteurs IMIAT  

Theorieën 
Total Costs of Ownership – FOETSJE model – SFA matrix  
Uitkomst  

Eerste opzet voor kosten-batenanalyse – Eerste opzet kostenverschuivingen – Overzicht strategische opties 

actoren  

Oplossingsfase: Hoofdstuk 7  

Strategische roadmap IMIAT project en actoren CAT 
Theorieën 
Strategische Agile Roadmap  

Uitkomst 
Roadmap met de te nemen acties – Tussentijdse doelen actoren – Projectrol actoren 

Deelvraag 6: Wat zijn 

de acties en 
investeringen die de 
Nederlandse 

transportindustrie de 
komende tien jaar 
moet ondernemen 

om een van de 
verwachte use case 
scenario’s te kunnen 

verwezenlijken in het 
jaar 2030? 
 

 

Hoofdstuk 8: Conclusie 
“Het doel van het onderzoek is het creëren van draagvlak binnen de Nederlandse transportindustrie voor de 
commerciële uitvoerbaarheid van Connected & Automated Transport, waarbij inzicht verkregen wordt in de 

strategie en de waardepropositie voor Connected & Automated Transport in het jaar 2030.” 
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Bijlage II: Interviewlijst 1  
Situatieschets IMIAT  

IMIAT is ervan overtuigd dat op overzichtelijke en vaste trajecten, waar de omstandigheden minimaal 

van elkaar verschillen en te bewaken zijn, gecontroleerd geautomatiseerd transport te bewerkstelligen 

is. De verwachte realiseerbare use case is een aparte baan op een snelwegtraject waarbij level 4 

autonome trucks (SAE, 2016) in rijen achter elkaar rijden en zich zelfstandig verplaatsen tussen twee 

transporthubs onafhankelijk van het merk en de eigenaar/gebruiker. De vrachtwagen rijdt volledig 

automatisch onder vooraf vastgestelde condities. Bij veranderende condities, zoals het weer en de 

infrastructuur, moet de chauffeur de taak overnemen. De chauffeur van de vrachtwagen bestuurt de 

truck naar het begin van de corridor waarna hij het voertuig zelfstandig naar het eind van de corridor 

laat rijden. Vanaf het eindpunt van de corridor neemt de chauffeur de besturing weer over en rijdt de 

vrachtwagen naar de eindbestemming.  

De aparte baan op de snelweg wordt het LivingLab genoemd waar men vanaf 2029 de eerste stap zet 

richting 100% geautomatiseerd transport. De LivingLab is het startmoment van geautomatiseerd 

transport dat geleidelijk over moet gaan in volledig geautomatiseerd transport zonder tussenkomst van 

de mens. De aanpassingen aan de infrastructuur van het projectgebied zullen minimaal zijn, om het 

relatief eenvoudig opschalen van geautomatiseerde corridors in Nederland te kunnen bewerkstelligen.   

Kennismaking geïnterviewde: 

1. Wat is uw functie en uw rol binnen het transportbedrijf waar u werkzaam bent?  

2. Wat is uw huidige kennis over de innovatie Connected & Automated Transport? 

3. In hoeverre is het transportbedrijf op de hoogte van de innovaties die op dit moment aan de 

orde zijn binnen het transportbedrijf?  

Vragen m.b.t. actorenanalyse  

1. In welke sector binnen de logistiek kan geautomatiseerd transport in 2030 een toegevoegde 
waarde zijn voor de operationele activiteiten volgens u?  

2. Wat kan volgens u de reden zijn voor de transportbedrijven om CAT te implementeren? 
3. Welke wensen en behoeften heeft het transportbedrijf op dit moment voor het vervoeren van 

haar goederen?  
4. Welke bijdrage kan CAT leveren aan bovenstaande wensen en behoeften (Stellen nadat men 

de voor- en nadelen van de situatieschets van IMIAT heeft gepresenteerd)?  
5. Waar binnen de operationele activiteiten van de transportbedrijven valt winst te behalen op 

het gebied van flexibiliteit, betrouwbaarheid en snelheid? 
6. Welke mogelijke meerwaarde ziet u in autonoom transport?  

7. Welke beperkingen ziet u? 
8. Aan welke randvoorwaarden zou autonoom rijden moeten voldoen voordat het interessant 

wordt voor het bedrijf?   
9. Wat zouden de kritieke prestatie-indicatoren kunnen zijn bij de uitvoering van een 

gedeeltelijke automatisering van de operationele activiteiten van het transportbedrijf? 
10. Op welke termijn is de visie van het transportbedrijf gericht?  

 

Locatie corridor   

1. Welke constante transportbewegingen zijn er binnen het transportbedrijf?   
2. Hoeveel transportbewegingen per dag maakt u op dit traject?  
3. Tussen welke twee logistieke hot spots zou u willen dat CAT-corridor komt te liggen?  
4. Met welke intermodale transportmogelijkheden moet de corridor in verbinding staan?  

 

De best practice 

1. Wat moet het minimale toegestane combinatiegewicht zijn volgens u?  
2. Met wat voor type trucks en ladingen zou u op de corridor willen rijden?  
3. Vanaf welk SAE-stadium zou autonoom rijden wel interessant worden voor van het bedrijf? 
4. Hoeveel implementatietijd schat het bedrijf nodig te hebben voor autonoom rijden?  

  



Niels Winter Innovation Mobility Implementation Automated Transport 14 juni 2021  

Pagina | 64  
 

Bijlage III: Interviewlijst 2  
Dezelfde introductie is gehouden als wordt weergegeven in interviewlijst 3.  

Kennismaking geïnterviewde: 

1. Wat is uw functie en uw rol binnen het bedrijf waar u werkzaam bent?  

2. Wat is uw huidige kennis over de innovatie Connected & Automated Transport? 

3. In hoeverre bent u op de hoogte van de innovaties die op dit moment aan de orde zijn binnen 

de transportwereld?  

4. Wat is uw motivatie om geautomatiseerde mobiliteit te realiseren?  

Vragen m.b.t. technologieverwachting 

1. Welke vorm van autonoom rijden kan men in 2030 op een publieke corridor toepassen?  
2. Welke automatiseringsconcepten voor geautomatiseerd transport bevinden zich in 

Technology Readiness Level fase 7 t/m 8??  
3. Welke technieken, met betrekking tot geautomatiseerd rijden, zitten in 2030 naar verwachting 

op de benodigde technology readiness level?  
4. Kunt u op basis van de gepresenteerde situatieschets uw visie hierover geven?  
5. Hoe kan volgens u de situatieschets van 2030 op een publieke corridor eruitzien waar 

autonome trucks zich verplaatsen?   

6. Welk level (SAE) van autonoom rijden is toepasbaar en realistisch in 2030? 
7. Hoe denkt u over de toepassing van geautomatiseerd transport in Mixed Traffic?  
8. Welke taak vervult de chauffeur in de situatie van de best practice?  
9. Wat zijn de belangrijkste conclusies die men kan trekken uit de gedane proeven met 

autonome voertuigen op publieke wegen?  

Vragen m.b.t. tot het voertuig: 

1. Welk gedeelte van de transportcombinatie wordt volgens u de autonome aandrijver (trekker, 

transportdrager)?  

2. Welke type voertuig zal in 2030 de goederen autonoom verplaatsen over de corridor?  

3. Wat is de afstand tussen de voertuigen? 

4. Hoe kan volgens u de first en last mile eruitzien van de transportbeweging?  

5. Hoe komt de vrachtwagen op de autonome corridor terecht (first mile)?  

6. Hoe komt de lading op zijn eindbestemming (last mile)?  

7. Hoeveel trailers kan men technisch en volgens de wetgeving achter 1 trekker plaatsen? 

8. Met welke snelheden kan een geautomatiseerde truck zich verplaatsen?  

9. Met welk combinatiegewicht kan een geautomatiseerde truck zich verplaatsen?  

10. Hoe ziet u de rol van de chauffeur in het jaar 2030?  

Implementatie:   

1. Hoe is men in staat om van een automatiseringsconcept naar proeven op de openbare weg te 

gaan?  

2. Wat zijn de kritieke succesfactoren voor het implementeren van geautomatiseerd vervoer? 

3. Welke drempels moet men weghalen om in 2030 minimaal autonoom niveau 3 op een 

openbaar traject te kunnen realiseren?  

4. Welke aanpassingen aan de infrastructuur zijn benodigd? 

5. Welke actoren zijn betrokken en verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van 

CAT?  

 

Vragen m.b.t. tot de uitdagingen van CAT: 

1. Hoe kijkt u tegen de volgende uitdagingen aan van CAT? 

2. Wat is uw advies om deze uitdagingen aan te kunnen gaan?  
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Bijlage IV: Interviewlijst 3 
Inventarisatie kosten en baten  
Voor het onderzoek gericht op de financiële onderbouwing voor Connected & Automated Transport en 
het IMIAT-project wordt er een eerste schets gemaakt van de geschatte kosten en baten die CAT voor 
transporteurs kunnen opleveren. Hiervoor zijn een aantal gegevens benodigd van de huidige situatie 
om deze te kunnen vergelijken met de nieuwe situatie.  
Mijn vraag is of u een snelwegtraject kunt kiezen tussen twee transportlocaties binnen Nederland met 
een minimale lengte van 100 kilometer die volgens u het meest interessant is voor het transportbedrijf 
om te automatiseren. De vragen hieronder worden in het kader van het door u gekozen snelwegtraject 
gesteld. 
Het snelwegtraject  

1. Tussen welke twee transportlocaties ligt het door u gekozen snelwegtraject?  
2. Wat is de lengte van het traject tussen de twee transportlocaties in kilometers?  
3. Hoeveel kilometers worden gemiddeld op jaarbasis door het transportbedrijf gereden op dit 

traject?  
4. Hoeveel ton goederen worden op jaarbasis door het transportbedrijf over dit traject vervoerd?  

De te gebruiken vervoersmiddelen:  
1. Hoeveel vrachtwagens zijn op jaarbasis benodigd om alle goederen over dit traject te 

vervoeren?  
2. Wat is de gemiddelde lengte van de ladingdragers die voor dit traject worden gebruikt?  
3. Wat voor type combinaties worden op dit traject gebruikt?  
4. Hoeveel manuren (chauffeurs) zijn op jaarbasis in totaal hiervoor nodig?  

Kosten vrachtwagen 
1. Wat zijn de geschatte brandstofkosten per jaar op dit traject per vrachtwagen? 
2. Wat zijn de gemiddelde onderhoudskosten op jaarbasis van de vrachtwagens die op dit traject 

rijden?   
 
Generieke vragen omtrent implementatie: 

1. Wat zijn de huidige operationele transportkosten van het transportbedrijf (verhouding)? 

2. Wat zijn de huidige fleetkosten van het transportbedrijf?  

3. Wat is de levensduur van de huidige vloot? Afschrijvingsperiode?  

4. Wat is de levensduur van nieuwe CAT-voertuigen?  

5. Hoe ziet volgens u de verschuiving tussen de verschillende kostenposten van een 
transportbedrijf eruit? 

6. Hoe verschuiven zich de huidige kosten tussen de actoren d.m.v. implementatie CAT?  
a. Wie betaalt de aanschaf?  
b. Wie draagt welke kosten?  

Implementatie binnen een transportbedrijf: 

1. Wat voor transitiepaden omtrent innovaties bestaan er?  
2. Hoe zal volgens u de vraag naar werknemers veranderen als men geautomatiseerd vervoer 

implementeert?  
3. Voor welke personen/functies zal men binnen een transportbedrijf draagvlak moeten creëren 

voor CAT?  
4. Welke personen/functies binnen een logistiek bedrijf zullen betrokken moeten worden bij de 

implementatie van een dergelijke innovatie als CAT?  
5. Wat kunnen de mogelijke effecten van CAT zijn op de mensen binnen een organisatie?  
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Bijlage V: Resultaten interviews  
Tekstfragment Interview Open coderen Informatiestroom

Goedkeuring is de uitdaging geïnterviewde 1 goedkeuring, uitdagingen implementatie

Termijn past bij bestaande vervanging en investering truck geïnterviewde 1 investering, eis stakeholdersanalyse

Wie is nu aansprakelijk geïnterviewde 1 aansprakelijkheid, uitdagingen implementatie

Op tijd, voldoende capaciteit geïnterviewde 1 eis stakeholdersanalyse

Lading drager, Mega trailer moet bij Ewals behouden blijven, ook ivm standarisatie intermodaliteit rail etc geïnterviewde 1 Eis, voertuigspecificatie best practice

Gebruik maken van bestaande LZV, alleen trekker autonoom voertuig geïnterviewde 3 Eis, voertuigspecificatie best practice

CO2, volledig elektrisch. Kan aerodynamische geïnterviewde 3 Wens, duurzaamheid best practice

Vanuit lading bekeken is LZV enorme besparing geïnterviewde 3 Wens, voertuigspecificatie best practice

Drijver is kostenbesparing, deels CO2 geïnterviewde 3 Drijfveer, duurzaamheid stakeholdersanalyse

Ook veiligheid is winst, hoewel huidige voertuigen al veel veiligheidsystemen hebben. geïnterviewde 3 Drijfveer, veiligheid stakeholdersanalyse

Publieke koppelplaats voor distributie vervoer?: 10 trucks, last mile kleiner geïnterviewde 3 Wens, indeling last mile stakeholdersanalyse

Mix van lijndiensten en doorgaande voertuigen via hubs en transferpunten geïnterviewde 3 Eis, contactpunten corridor stakeholdersanalyse

Lijn Tilburg - Ede interessant voor DB Schenker, meer vervoersbewegingen daar dan op lijn Tilburg- Venlo geïnterviewde 3 Wens, locatie best practice

maak gebruik van bestaande ladingdragers, verschillende types trailers, afzetbakken zoals containers Geïnterviewde 2 Eis, voertuigspecificatie stakeholdersanalyse

40 ton totaal gewicht vereiste Geïnterviewde 2 Eis, voertuigspecificatie best practice

Behoud van de flexibiliteit van het wegtransportvervoer, in grootte, tijd en afstand (bestemming) Geïnterviewde 2 Eis, flexibiliteit stakeholdersanalyse

Ongestoorde, betrouwbare transportflow voor verschillende vrachtvoertuigen onafhankelijk van het merk en de eigenaar/gebruiker Geïnterviewde 2 Wens, transportflow stakeholdersanalyse

Stapsgewijze automatisering met toegevoegde logistieke waarde, praktisch uitvoerbaar en economisch/commercieel zinvol. Geïnterviewde 2 Randvoorwaarden stakeholdersanalyse

tussenstap door controlroom ter begeleiding van invoering fases autonoom rijden Geïnterviewde 2 Best practice, tele-operating best practice

Autonoom tot aan de hub van de vervoerder zou ideaal zijn Geïnterviewde 2 Wens, contactpunten corridor stakeholdersanalyse

directe verbinding met de havens is een must, in de toekomst, heeft geen zin als we vanaf Breda naar Venlo kunnen Geïnterviewde 2 Eis, contactpunten corridor stakeholdersanalyse

Zodra wij klaar zijn met laden, vertrekken we en stoppen we enkel voor de pauzes vanuit de wetgeving. Geïnterviwede 5 Oponthoud, randvoorwaarden stakeholdersanalyse

Elk ander oponthoud onderweg wil men voorkomen of geëlimineerd hebben Geïnterviwede 5 Wens, oponthoud stakeholdersanalyse

Deze tests zijn naar mijn mening beter uit te voeren met lading die iets minder tijd kritisch is. Geïnterviwede 5 Tijdkritisch, mening stakeholdersanalyse

Wij hebben behoefte aan een flexibele transportbeweging, zonder enkele vorm van oponthoud Geïnterviwede 5 Behoefte, flexibiliteit, oponthoud stakeholdersanalyse

Ik kan mij niet voorstellen dat geautomatiseerd transport zorgt voor minder oponthoud Geïnterviwede 5 Weerstand, oponthoud stakeholdersanalyse

Lege ladingdragers is wel een probleem. De terugrit rijden ze leeg. Geïnterviwede 5 Lege ladingdragers, probleem stakeholdersanalyse

Als de chauffeur verdwijnt, dan wordt het kostentechnisch heel interessant Geïnterviwede 5 Chauffeurskosten verdienmodel

Wij vervoeren iedere dag snijbloemen vanuit Noord-Holland naar Antwerpen en het Ruhrgebied Geïnterviwede 5 Type goederen stakeholdersanalyse

Wij streven naar en willen graag volledig energieneutraal transport. Eist de klant ook steeds meer van eis. Geïnterviwede 5 Drijfveer, duurzaamheid stakeholdersanalyse

Een drijfveer zou op kostenvlak het wegnemen van de chauffeur zijn. Geïnterviwede 5 Drijfveer, chauffeurskosten stakeholdersanalyse

Als je met dit idee de oponthouden kan wegnemen, dan moeten we zeker een keer rond de tafel gaan zitten. Geïnterviwede 5 Oponthoud stakeholdersanalyse

Transport is echt een kostenefficiëntiebusiness Geïnterviwede 5 Kostenefficiëntie stakeholdersanalyse

Autonom van begin tot eind. Niet alleen de corridor. Geïnterviwede 5 Best practice, first & last mile best practice

Samenwerking met een centraal gedigitaliseerd planningssysteem, zodat het vervoeren van lege trailers wordt voorkomen Geïnterviwede 5 Lege ladingdragers, planning transport stakeholdersanalyse

Geautomatiseerd rijden met op elk willigkeurige tijdstip mogelijk zijn. Geïnterviwede 5 flexibbel, eis best practice

Ja, het is voornamelijk wel prijs gestuurd. Eigenlijk voor 90% gaat het over kosten binnen de contractlogistiek. Geïnterviewde 6 Contractinhoud, kosten gedreven stakeholdersanalyse

. Naast kostenefficiëntie is energie-efficiëntie ook wel een ding aan het worden. Geïnterviewde 6 Kostenefficiëntie, energieverbruik stakeholdersanalyse

Maar ja, hoe meer energie je kan besparen, hoe minder kosten je in wezen hebt niet waar? Dus dat gaat een beetje hand in hand. Geïnterviewde 6 Energieverbruik stakeholdersanalyse

Hoe minder brandstof, hoe minder klimaatvervuiling dus hoe beter dat is om voor verladers dat zo naar hun klanten te communiceren dat ze duurzaam hun goederen laten vervoeren. Geïnterviewde 6 Imago verladers, energieverbruik stakeholdersanalyse

Het valt wel mee hoor denk ik. Nee, uiteindelijk komt het toch nog echt op de prijs neer. Nu is dat echt het belangrijkste. Geïnterviewde 6 Prijs gedreven stakeholdersanalyse

Wat een harde eis die ze stellen als wij voor hen transporten vervoeren is beschikbaarheid. Beschikbaarheid. Dat is ook wel een belangrijke focus binnen contracten Geïnterviewde 6 Beschikbaarheid, Tenders stakeholdersanalyse

Dan het puur dus dat jij meer beschikbaar materiaal hebt om de goederen te vervoeren ten opzichte van de concurrent. Geïnterviewde 6 Beschikbaarheid, Tenders stakeholdersanalyse

Dus je kan altijd vervoeren op het moment dat de klant het nodig heeft. Geïnterviewde 6 Beschikbaarheid, flexibel stakeholdersanalyse

Levensmiddelen kan best een tijd-kritische lading zijn, waarbij tijdsdruk een grote rol speelt. Geïnterviewde 6 Tijdkritisch, betrouwbaar stakeholdersanalyse

Voor verladers is het dus van belang dat het vervoer precies op het moment kan plaatsvinden Geïnterviewde 6 Verladers, flexibel, 24/7 stakeholdersanalyse

Dat zijn eigenlijk een beetje de extra diensten, zoals een stukje ware-housing, laden en docken et cetera Geïnterviewde 6 extra diensten, ware-housing stakeholdersanalyse

Het gaat eigenlijk voornamelijk om het pure transport en om een stukje opslag bijvoorbeeld, maar daar houdt het wel mee op. Geïnterviewde 6 extra diensten, ware-housing stakeholdersanalyse

. Ik denk maximaal voor 3 jaar eigenlijk. En dat is ook zeldzaam. Meestal is het een jaar of max. 2. Geïnterviewde 6 contractduur, korte termijn stakeholdersanalyse

En echt ik heel af en toe 3 jaar, maar meestal een jaar. Geïnterviewde 6 contractduur, korte termijn stakeholdersanalyse

Daarvoor zelf gaan innoveren om te proberen aan te sluiten bij elke wens heeft weinig tot geen zin. Geïnterviewde 6 innoveren, wens verladers stakeholdersanalyse

Het winnen van de orders of tenders is substantieel heel afhankelijk en kan per klant zo erg verschillen dat je eigenlijk nooit aan elke wens kan voldoen tegelijkertijd. Geïnterviewde 6 tenders, wens verladers stakeholdersanalyse

Er is heel veel invloed vanuit de verladers kant. Geïnterviewde 6 invloed, verladers stakeholdersanalyse

veiligheid. Verladers in deze branche vinden veilig vervoeren erg belangrijk. Geïnterviewde 6 veligheid, verladers stakeholdersanalyse

En een verlader komt gewoon aan met een hele rits aan aan eisen rondom veiligheid en kwaliteit. Geïnterviewde 6 eisen verladers, veiligheid stakeholdersanalyse

Alles is opgericht op gericht op digitalisering. Geïnterviewde 7 innoveren, digitalisering stakeholdersanalyse

Deels ook op een stukje verduurzaming van het wagenpark alleen dat gaat maar heel schoorvoetend Geïnterviewde 7 innoveren, duurzaamheid stakeholdersanalyse

digitalisering in termen van een: hoe kan ik uiteindelijk efficiënter gaan werken? Geïnterviewde 7 digitalseren, effiiciëntie verdienmodel

Het is efficiëntie business. Geïnterviewde 7 efficiëntie verdienmodel

Het is letterlijk linksom of rechtsom: logistiek is een efficiency business. Als je iets efficiënter kan doen dan je concullega, dan heb je een voorsprong. Geïnterviewde 7 efficiëntie verdienmodel

Hoe kan ik nog slimmer mijn routes rijden en landen en ontkoppelen en hoe krijg ik uiteindelijk met zo min mogelijk mensen die operatie draaiende? Geïnterviewde 7 efficientie, slimmer werken verdienmodel

Dat betekent dus ook gewoon zo veel mogelijk automatiseren Geïnterviewde 7 automatiseren best practice

Kijk, het zijn over het algemeen bedrijven met een redelijke korte horizon. Geïnterviewde 7 korte termijn visie stakeholdersanalyse

dan heb ik het niet over een Kuehne + Naghel en de DHL’s van deze wereld, want die hebben echt strategieafdelingen et cetera. Geïnterviewde 7 grote bedrijven stakeholdersanalyse

De wat grotere dienstverleners zijn nog steeds heel operationeel. Geïnterviewde 7 operatieel stakeholdersanalyse

Die kijken niet heel veel meer vooruit dan één jaar of twee jaar. Geïnterviewde 7 korte termijn visie stakeholdersanalyse

Het heeft natuurlijk veel te maken met de klantcontracten waar zij mee werken die er om de twee of drie jaar weer nieuwe zijn Geïnterviewde 7 klantcontracten, korte termijn visie stakeholdersanalyse

Opmerkeingen of vragen over autonoom rijden van transportbedrijven,  die zijn echt nog heel erg sporadisch en beperkt. Geïnterviewde 7 interesse transportbedrijven CAT stakeholdersanalyse

Er zijn af en toe wel bedrijven, en dan heb ik het echt over maximaal één of twee bedrijven per jaar die ik tegenkom Geïnterviewde 7 interesse transportbedrijven CAT stakeholdersanalyse

hele normale kostencomponent in. Ik denk dat als die component wat minder relevant zou zijn, dat er dan een stuk meer interesse zou zijn. Geïnterviewde 7 kosten CAT, investering stakeholdersanalyse

Je moet maar eens een truck kopen die vijf keer zo duur is en die je nooit gaat terugverdienen Geïnterviewde 7 investering verdienmodel

Dat is niet echt een bedrijfseconomisch model. Dat is wel waar het bij die mensen om draait: alles draait om efficiency en kosten. Geïnterviewde 7 efficiëntie, kosten CAT verdienmodel

ja natuurlijk een grote invloed. Vaak is het zo dat die verladers bepalen. Dienstverleners zijn vaak alleen maar de uitvoerende club. Geïnterviewde 7 macht verladers stakeholdersanalyse

uiteindelijk is die club gewoon een uitvoering van die verlader. De verlader die duwt en de vervoerder die beweegt wel. Geïnterviewde 7 macht verladers stakeholdersanalyse

tachtig tot negentig procent is gewoon kosten Geïnterviewde 7 kosten gedreven contracten stakeholdersanalyse

ik wil het wel doen, maar dan moet je mij een contract geven van tien tot vijftien jaar. Geïnterviewde 7 lange termijn contracten stakeholdersanalyse

En dat komt allemaal door het uit tenderen en uit handelen en daar moet wel een keer een kentering in komen. Geïnterviewde 7 kosten gedreven contracten stakeholdersanalyse

Het werkt vaak ook een beetje contra productief als je zo op die prijs gaat lopen drukken. Geïnterviewde 7 kosten gedreven contracten verdienmodel

Als je erin gaat knijpen en de vervoerder zegt een jaar later ik stop er maar mee, want ik verdien nu zo weinig. Ja, wat heb je dan bereikt? Geïnterviewde 7 kosten gedreven contracten verdienmodel

Dan moet je opnieuw gaan tenderen, opnieuw weer gaan knijpen en na twee jaar ga je weer naar de volgende. Geïnterviewde 7 korte termijn visie stakeholdersanalyse

Stop daar maar mee, want daar verdien je niks aan. Geïnterviewde 7 kosten, investering verdienmodel

Beterr gaan nadenken over een duurzaam model en misschien moet je dan maar eens gaan na denken om samen te werken met collega’s om die strook maar wat dikker te maken Geïnterviewde 7 kosten, investering verdienmodel

Het is allemaal super gefragmenteerd en heel veel opdrachtgevers zitten gewoon naar de prijs te zoeken. Geïnterviewde 7 kosten verdienmodel

. Uiteindelijk moet er dan een partij opstappen die het op de lange termijn ziet zitten en daar in wil gaan investeren. Dat zijn er niet veel Geïnterviewde 7 lange termijn visie verdienmodel
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De grote fabrikanten zitten allemaal te wachten totdat er behoefte komt, maar die komt er niet, omdat er geen trucks zijn. Geïnterviewde 7 vrachtwagenontwikkeling stakeholdersanalyse

Die trucks zijn allemaal vier tot vijf keer zo duur als een normaal voertuig. Geïnterviewde 7 investering stakeholdersanalyse

Als de kosten van innovatieve voertuigen de traditionele niet doorbreekt, dat moet echt gestimuleerd worden, dan komt het nauwelijks van de grond. Geïnterviewde 7 kosten, investering verdienmodel

En transport heeft de afgelopen dertig jaar, transport van goederen, maar om één ding gedraaid is dat is om die laatste eurocent goedkoper te zijn dan je concurrent. Geïnterviewde 12 kostenefficiëntie stakeholdersanalyse

En ik ben persoonlijk van mening op het moment dat IMIAT in een businesscase draait om het die laatste cent ervan af te krijgen, dan zijn wij niet goed bezig. Geïnterviewde 12 kostenefficiëntie, drijfveer verdienmodel

En ik ben persoonlijk van mening op het moment dat IMIAT in een businesscase draait om het die laatste cent ervan af te krijgen, dan zijn wij niet goed bezig. Geïnterviewde 12 businesscase, monetair verdienmodel

maar waarbij projecten fout gaan, omdat je ook nog moet samenwerken met mensen Geïnterviewde 12 mensen verdienmodel

Ook daarin, in die relatie met IMIAT, moeten we gewoon verder kijken van wat is technologisch feasible, maar een beroep uithollen, dat leidt zelden tot optimalisatie. Geïnterviewde 12 mensen best practice

Maatschappelijke impact, maar ook de menselijke maat. Geïnterviewde 12 maatschappelijke en menselijke impact best practice

Randvoorwaarden is mixed traffic: no way! Ain’t gonna happen. Nu niet, 2030 niet. Gaat niet gebeuren Geïnterviewde 12 mixed traffic best practice

maar op een afgesloten baan, dedicated lane, why not? Snelheid? 40 km/u? Geen probleem. Kunnen we nu al. Geïnterviewde 12 snelheid, mixed traffic best practice

60 km/u wordt al lastig met de huidige rekenkracht. 80 of 100 km/u wordt een flinke opgave. Geïnterviewde 12 snelheid, mixed traffic best practice

van rat race zitten met dat de efficiency winst die we behalen door bijvoorbeeld elektrificatie of door platooning teniet wordt gedaan. Geïnterviewde 12 efficientie best practice

wat accepteren we als fail rate? 100% onfeilbare technologie bestaat niet. Kan niet. Geïnterviewde 12 veiligheid best practice

Dat gezegd hebbende heb ik heilig geloof in de chauffeur. Geïnterviewde 12 Chauffeurskosten best practice

Ik denk dat we in 2030 op laag niveau op lagere snelheden dedicated lanes autonome voertuigen kunnen laten rijden. GeÏnterviwede 13 snelheid, dedicated lanes best practice

je zou je moeten afvragen dat het grootste gedeelte van de ineficciency zit in de last mile. GeÏnterviwede 13 inefficiëntie, last mile stakeholdersanalyse

Dus je kan veel beter gaan kijken naar de invulling van je last mile en die te automatiseren, zodat je op een distributiecentrum 24/7 autonoom kan gaan rijden. GeÏnterviwede 13 last mile, continue doorstroom best practice

Het ligt dus aan snelheid, een volledige dedicated lane en anders zie ik ongelofelijk veel heibel in road trains. GeÏnterviwede 13 snelheid, dedicated lanes best practice

Dat is een dertig meter vrachtwagencombinatie van 30 ton of meer, waarmee je eigenlijk twee tot drie reguliere chauffeurs uitspaart. GeÏnterviwede 13 vrachtwagenontwikkeling best practice

Dus daar geloof ik in en dan zou je een deel van de A15 kunnen afschermen. GeÏnterviwede 13 dedicated lanes best practice

kan wel in een platoon of in een remote achtige situatie plaatsvinden. GeÏnterviwede 13 use case best practice

De mens kan oneindig veel beter autorijden dan de computer. GeÏnterviwede 13 mens, technologie best practice

we zijn enorm ver gekomen met sensor fusion met sensoriek ontwikkelen GeÏnterviwede 13 technologie best practice

. De maatschappelijke kant is bij lange name ook niet zo ver. Over het onderwerp certificering. GeÏnterviwede 13 toelating, mens best practice

zijn dat we naar de ontheffingsprocedures moeten met de RDW die geldt voor alle IMIAT voertuigen. GeÏnterviwede 13 toelating, RDW best practice

Dedicated lanes, dan praat je eigenlijk over een trein zonder rails. Dat kunnen we prima. GeÏnterviwede 13 dedicated lanes best practice

Als die toch op een afgesloten baan rijdt en je hebt een continue stroom dan gaat het om: als je maar kunt plannen. Plannen is zoveel belangrijker dan gewoon hard rijden. GeÏnterviwede 13 dedicated lanes, plannen best practice

Geen chauffeurs, je kan efficiënt gaan rijden, je kunt ze achter elkaar laten rijden. Daar zie ik ontzettend veel voordelen. GeÏnterviwede 13 Chauffeurskosten best practice

tele-operated driving is de beste oplossing voor de first and last mile invulling GeÏnterviwede 13 tele-operated best practice

digitalisatieproject, waarvoor wij 18 of 20 nieuwe functie vereisten hebben opgesteld die speciaal gelden voor de nieuwe functies binnen de logistiek. GeÏnterviwede 13 innoveren, planning stakeholdersanalyse

Een van die vereisten is dat men om kan gaan met informatiedeling en planning via wifi. Geïnterviewde 16 innoveren, planning stakeholdersanalyse

hmmm ja, dan merk ik dat veel bedrijven bezig zijn met de digitalisering van processen. Geïnterviewde 16 innoveren, digitalisering verdienmodel

. Automatiseren verhoogt de snelheid van het proces, wat zeker binnen de logistieke bedrijven, de omgeving belangrijk is. Geïnterviewde 16 automatiseren stakeholdersanalyse

. Alhoewel, flexibiliteit eigenlijk wel de belangrijkste blijft. Geïnterviewde 16 flexibiliteit stakeholdersanalyse

ze zijn niet zo flexibel dat je opeens heel veel dingen kan gaan veranderen. En dat is binnen de logistieke omgeving ook altijd de discussie, hè? Geïnterviewde 16 aanpassingsvermogeing transport stakeholdersanalyse

Hoe kan ik slimmer een proces bedenken, zodat ik meer contracten op kan pikken. Geïnterviewde 16 efficiëntie stakeholdersanalyse

Je ziet dat de factor arbeid steeds belangrijker wordt, omdat arbeid ook steeds duurder wordt, want dat wordt uiteindelijk ook weer verwerkt in de kostprijs van het pakketje. Geïnterviewde 16 Chauffeurskosten stakeholdersanalyse

Uiteindelijk zal voor corporate organisaties en de wat grotere partijen duurzaamheid steeds belangrijker worden.  Geïnterviewde 16 duurzaamheid stakeholdersanalyse

Het leegrijden is nog altijd een ding en het komt er op neer dat de helft van de vrachtwagens die rijden in ieder geval niet vol rondrijden, maar gedeeltelijk.  Geïnterviewde 16 leegrijden verdienmodel

eker bij de gemiddelde transporteur, om de kosten te verlagen in combinatie met een groot tekort aan langeafstandschauffeurs op te vangen. Geïnterviewde 16 kostenefficiëntie, te kort chauffeurs verdienmodel

Ik denk dat dat iets is met minder mensen, minder capaciteit. Geïnterviewde 16 capaciteits verdienmodel

Nee, want ik denk dat de motivator voor autonoom rijden is, dat je dat juist moet doen als je minder bezetting wel realiseren en tegelijkertijd je volume van het transport wil verhogen. Geïnterviewde 16 rendement transport stakeholdersanalyse

je kan dit eigenlijk alleen doen voor vaste volume stromen op een vast traject, waar men elke dag een vast aantal transport heeft, waar volume, de type en de tijden bekend zijn. Geïnterviewde 16 locatie, type transport stakeholdersanalyse

Dat moet je echt op zoek gaan naar de grotere transporteurs. Ja, die veel vaste ladingstromen hebben.  Geïnterviewde 16 grote transporteurs stakeholdersanalyse

. Ik denk dat je moet gaan zoeken naar dat transportbedrijven die vast trajecten afleggen en alleen vervoeren naar bepaalde gebieden of bepaalde fabrieken Geïnterviewde 16 locatie, type transport stakeholdersanalyse

dat is een heel goede vraag. Er zijn ook meer heel weinig mensen die dat weten. Het is opgesplitst destijds in twee fases: digitaal testen en fysiek testen. Geïnterviewde 8 truck platooning best practice

Je kan voorzichtig concluderen dat dat niet een heel succesvol initiatief is geweest. Geïnterviewde 8 truck platooning best practice

bijvoorbeeld Truck Platooning weer een rol kunnen spelen. Zeker als je een corridor hebt met een start als een eindpunt. Geïnterviewde 8 truck platooning best practice

Waar je in Nederland nu al heel erg vooruitdenken en weten dat met name de legislation een heel groot probleem gaat zijn. Geïnterviewde 8 regelgeving best practice

wat streetwise is een scenarial based framework. Wat wij doen is verschillende scenario’s in kaart brengen die als je als voertuig kunt verwachten op de openbare weg. Geïnterviewde 8 street wise, best practice best practice

. We voorzien een voertuig van allerlei sensoren, lidar, radar, allemaal simpele gopro camera’s. Geïnterviewde 8 voertuigtechnologie best practice

Dat er een soort van controllroom tussen komt die in zijn eentje zo een tien tot twintig bussen monitort, zonder back-updriver. Geïnterviewde 8 tele-operated best practice

Heb je het over volledige grootschalige toepassing van autonoom vervoer op  elke type weg, ja dat kan wel decennia gaan duren voordat dat echt die hele transitie voor elkaar kunnen krijgen. Geïnterviewde 8 best practice best practice

Nederland moet je kijken van hoe we mensen kunnen motiveren om  te investeren in een elektrische of een autonome voertuig Geïnterviewde 8 implementatie, mensen best practice

Dus je uitdaging of het doel dat je hier hebt is per definitie mixed traffic. Geïnterviewde 8 mixed traffic best practice

mijn inziens is de eerstvolgende grote uitdaging echt de infrastructuur als in V2V en V2I communication. Geïnterviewde 8 infrastructuur, data communicatie best practice

Ik denk dus vooral een aanpak als ecosysteem en het gezamenlijk kijken naar automatisch vervoer en het proces terugbrengen naar stappen. Geïnterviewde 8 implementatie, mensen best practice

De menselijke factor is heel moeilijk om in bits uit te drukken. Om menselijk gedrag te begrijpen en om te zetten is heel lastig. Geïnterviewde 8 implementatie, mensen best practice

nee, niet mogelijk. Wellicht in de bebouwde kom of binnen hele specifieke omgevingen waarin de verkeerscondities beter controleerbaar of minder uitdagend zijn. Geïnterviewde 8 mixed traffic best practice

Met lage snelheden, geen fietsers of voetgangers, alleen andere auto’s. Geïnterviewde 8 snelheden, best practice best practice

Ga kijken naar de logistieke keten Geïnterviewde 8 opbouw keten stakeholdersanalyse

Waar zit de macht in de keten? Over het algemeen zit die in de verlader. De verlader bepaalt wat die logistiek dienstverlener of die transporteur moet doen. Geïnterviewde 8 macht, verladers stakeholdersanalyse

De belangrijkste criteria voor de transportbedrijven: ik wil op de juiste manier mijn producten kunnen afleveren en het moet voor mij financieel haalbaar zijn. Geïnterviewde 8 type transport stakeholdersanalyse

80 tot 90 procent van de logistieke sector zijn kleine bedrijven (maximaal 50 medewerkers). Die werken als onderaannemer bij andere grote logistiek dienstverleners of partijen. Geïnterviewde 8 grootte transportbedrijven stakeholdersanalyse

p het moment dat een verlader zegt: ik geef de opdracht om autonoom te rijden. Geïnterviewde 8 verladers, macht stakeholdersanalyse

Onder de streep is kosten de belangrijkste issue. Geïnterviewde 8 kosten stakeholdersanalyse

Dan zou je moeten kijken van: dan zou het een dikke stroom moeten zijn. Geïnterviewde 8 type transport, locatie stakeholdersanalyse

Zij willen een inderdaad een typegoedkeuring, geen ontheffing.  Geïnterviewde 8 goedkeuring, uitdagingen best practice

Dat heeft natuurlijk te maken met al die sensoriek die op het voertuig zitten, want ze werken atuurlijk met met lidar en radar en sonar en dat dus alles bij elkaar wat die verstoring geeft. Geïnterviewde 15 voertuigtechnologie best practice

De automobielindustrie is helemaal niet geïnteresseerd in een ontheffing. Die willen een typegoedkeuring Geïnterviewde 15 goedkeuring, uitdagingen best practice

Nou heb je natuurlijk nog wel weer wat gradaties tussen in, maar echt gemengd verkeer. Ja blijft lastig, dat zie je gewoon weinig Geïnterviewde 15 mixed traffic best practice

Enkel in een controleerbare omgeving waar de omstandigheden niet continu verschillen kan je zoiets realiseren. Geïnterviewde 15 mixed traffic best practice

De techniek is niet in staat om voor elke situatie de juiste keuze te maken en ook om niet een continu te interacteren Geïnterviewde 15 voertuigtechnologie best practice

Mogelijk maakt het dat je dat gedeelte wel een stukje mixed traffic is, dat het truck wel gewoon geautomatiseerd eraf kan rijden.  Geïnterviewde 15 mixed traffic best practice

Maar echt inderdaad, de echte business model erachter, dat is heel lastig Geïnterviewde 15 verdienmodel verdienmodel

Even denken, want dat is natuurlijk al een tijdje geleden haha. De fabrikant en de RDW sowieso. Geïnterviewde 15 goedkeuring, uitdagingen best practice

Ja, want als men ontheffing verleend en dat voertuigen veroorzaakt een ongeval en dan moet men weer gaan uitleggen waarom zij het heeft verheft. Geïnterviewde 15 goedkeuring, uitdagingen best practice

De overheid is natuurlijk een partij die voor financiën moet en kan gaan zorgen trouwens,  afvragen wat voor bijdrage dat dan kan gaan leveren aan de mensen die de corridor gaan gebruiken.  Geïnterviewde 15 verdienmodel verdienmodel

Ik denk dat verregaand geautomatiseerd zeker mogelijk is, maar ik zie de chauffeur nog niet snel uitstappen.  Daar heb ik echt wel even mijn twijfels bij. Geïnterviewde 15 bestpractice, rol chauffeur best practice

als er dus een cabine of zit, durf ik al te wedden dat daar de komende 10 jaar gewoon nog een chauffeur op gaat.  Geïnterviewde 15 vrachtwagenontwikkeling best practice

Een eis is denk ik dat de voertuigen een hele korte afstand van elkaar gaan rijden , maar is dus wel de de eis de randvoorwaarden dat je dus dat ze met elkaar kunnen communiceren Geïnterviewde 15 vrachtwagenontwikkeling best practice

Reden voor wegtransport tussen Rotterdam en Venlo is de mate van flexibiliteit en de vrijheid om de wisselende transportlocaties tussen Rotterdam en Venlo te bereiken. Geïnterviewde 4 flexibiliteit, vrijheid stakeholdersanalyse

Transportstroom per dag tussen Rotterdam en Venlo ligt te laag (3 ritten heen en weer per dag) om daadwerkelijk rendement te halen uit geautomatiseerd transport. Geïnterviewde 4 lcoatie stakeholdersanalyse

Scenario dat transport op de geautomatiseerde corridor niet van de rijtijd afgaat van chauffeurs is voor van der mij onvoldoende. Salaris van de chauffeur moet nog steeds doorbetaald worden.   Geïnterviewde 4 rijtijd chauffeurs, kosten chauffeurs stakeholdersanalyse

Het wordt pas interenssant om te investeren in geautomatiseerd transport als de vrachtwagens zonder chauffeurs rijdtt Geïnterviewde 4 kosten chauffeurs verdienmodel

De vrachtwagens moet in staat zijn om autonoom verschillende specifieke locaties te bereiken. Geïnterviewde 4 eis, verschillende locaties stakeholdersanalyse
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Figuur 38: Resultaten interviews stakeholdersanalyse. 
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Bijlage VI: De stakeholders van het IMIAT-project  

 

Figuur 39: de stakeholders behorende bij het IMIAT-project. 
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Bijlage VII: Onderbouwing en verdieping relevante actoren CAT en IMIAT  
Lange afstandsvervoer  
In het wegtransport maakt men onderscheid tussen langeafstandsvrachtvervoer en 
stadsvrachtvervoer. Stadsvrachtvervoer, ook wel stadslogistiek genoemd, betreft het vrachtverkeer in 
stedelijke gebieden en langeafstandsvrachtvervoer betreft wegvoertuigen die meer dan 150 kilometer 
afleggen over snelwegen en richting internationale bestemmingen (TLN, 2015). Van al het 
vrachttransport in Europa bestaat 80% uit langeafstand transport over de weg (Anika Lobig, 2018), 
(Zwart, 2019). Langeafstandsvervoer wordt gezien als de eerste commerciële toepassing voor 
geautomatiseerd transport, omdat de uitdagingen van de implementatie verkeerstechnisch minder 
complex zijn dan bij stadsvrachtvervoer: geen stedelijke verkeerssituaties, geen mixed-traffic, 
voorspelbare infrastructuur en een controleerbare omgeving (DHL, 2014). Daarnaast is er in West-
Europa sprake van een te kort aan langeafstandschauffeurs (Zwart, 2019). Uit onderzoek blijkt dat er 
in 2019 sprake was van een tekort van 21%, terwijl de vraag naar chauffeurs de komende vijf jaar met 
16% zal toenemen (IRU, 2020). Daarnaast is het een feit dat er bij het lange afstandsvervoer sprake is 
van een hoge mate van inefficiëntie in verband met verplichte rij- en rusttijden van de chauffeur, 
waarbij een chauffeur na 4,5 uur rijden 24 minuten rusten en maximaal 2 keer per week tien er per 
dag mag rijden (Rijksoverheid, 2021). Geautomatiseerd transport kan leiden tot een reductie van de 
benodigde rusttijden, in het geval de tijd op de geautomatiseerde corridor niet van de rijtijd afgaat van 
de chauffeur (TNO, 2018). De voornaamste type goederen die over een lange afstand vervoerd 
worden bedragen: bulkgoederen, containervervoer, industriële goederen en retail goederen. In totaal 
zijn deze goederen verantwoordelijk voor 42,6% van al het goederenvervoer over de weg in Europa 
(Lumsden, 2018). 
De omvang van de logistiek dienstverlener  
Uit de interviews met de kleine tot middelgrote logistieke dienstverleners komt naar voren dat deze 
bedrijven voornamelijk operationeel denken en een gemiddelde toekomstvisie hebben van ongeveer 
twee tot drie jaar (Interview7, 2021). Uit de interviews komt naar voren dat deze partijen niet bezig zijn 
met ontwikkelingen die in 2030 pas kunnen plaatsvinden en zij geven aan dat zij afhankelijk zijn van 
de contractovereenkomsten die zij hebben met hun opdrachtgevers (Interview6, 2021). Voorspeld 
wordt dat de grote logistieke dienstverleners, die 3PL tot en met 4PL dienstverlening verrichten, de 
early adopters (Rogers, 2003) zullen zijn van CAT in Nederland (Paddeu, 2019), (Euro. Comm., 
2019). Deze partijen bezitten een eigen Research & Development afdeling en hebben de 
investeringsmogelijkheden en het netwerk om dergelijke innovaties binnen de organisatie toe te 
passen (SAFE, 2017). Naast grote logistieke dienstverleners zijn ook verladers, die de logistieke 
afhandeling binnenshuis verrichten (1PL), relevante partijen voor de implementatie van CAT. Hierbij 
gaat het om verladers die per dag meer dan honderd transportbewegingen hebben in Nederland 
(Interview12, 2021), (Interview7, 2021).  
Transportsector  
In totaal wordt in de literatuur tien logistieke sectoren onderscheiden (CBS, 2017) (bijlage x). Uit de 
analyse van de interviews met transporteurs is naar voren gekomen dat de industrie met name voor 
tijd kritische ladingen elke vorm van oponthoud probeert te voorkomen tijdens het transport. Deze tijd 
kritische ladingen zijn bijvoorbeeld levensmiddelen, agroproducten en snijbloemen (Interview5, 2021). 
Uit verder onderzoek blijkt dat nieuwe transportconcepten en innovaties voor hoogwaardige producten 
en voor transport wordt toegepast dat moet voldoen aan strenge eisen, veiligheid, tijdsdruk lading en 
betrouwbaarheid (Interview6, 2021), (ERTRAC, 2019). Voor de transportsectoren die dit soort type 
goederen vervoeren is het toepassen van CAT interessant, met de voorwaarde dat CAT bijdraagt aan 
het verbeteren van de snelheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit van het transport (Interview5, 2021) 
(Interview6, 2021). De sectoren waar de toepassing van geautomatiseerd transport het beste op in 
kan spelen zijn de sectoren die de volgende producten vervoeren: landbouwproducten, voedings-
producten, veevoeder, stukgoederen en chemische goederen. In deze sectoren is er vaak sprake van 
duurzame relaties tussen verlader en transporteur. Bij deze langdurige relaties speelt kwaliteit meestal 
de belangrijkste rol en bij de kortdurende relaties speelt prijs de belangrijkste rol (Logisitiek, 2018).  
Type lading geautomatiseerd transport:  
In de literatuur onderscheidt men vier vormen van lading voor wegtransport: bulktransport, groupage 
transport, Less Then Truckload en Full Truck Load. Voor definities en uitleg per vorm zie bijlage X.  
Uit de analyse komt naar voren dat bulktransport en Full Truck Load de meest relevante ladingen zijn 
om geautomatiseerd te vervoeren, omdat men voor deze lading één verlader heeft, geen meerdere 
laad- en lospunten heeft en het van nature een van de snelste vormen van transport is (Interview8, 
2021), (Zwart, 2019). Deze type ladingen stellen in staat dat transport snel en regelmatig tussen twee 
hubs of industrieën kan worden getransporteerd en bijdraagt aan efficiëntieverbetering (ERTRAC, 
2019). Daarnaast zijn de transportladingen die herhaalbaar en regelmatig plaatsvinden op hetzelfde 
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traject een vorm van transport, waarvoor CAT een bijdrage kan leveren aan het vervoeren, omdat de 
route, de type lading en de eindlocatie elke keer hetzelfde is. Less Then Truckload en groupage 
transport daarentegen hebben het nadeel dat men goederen van meerdere verladers tegelijkertijd 
vervoert. Daarnaast is bij deze twee vormen van transport vaak sprake van meerdere laad- en 
loslocaties dat leidt tot een efficiëntiereductie van het transport (Interview7, 2021).  Aangezien de 
macht bij innovaties voornamelijk bij de verlader ligt, is het noodzakelijk dat alle verladers bij LTL en 
groupage transport de innovatie van CAT ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat innovatie 
samenwerkingen vaak tussen één enkele verlader en meerdere logistiek dienstverleners plaatsvindt 
(Interview7, 2021), (Evofenedex, 2021). Vandaar dat voor de implementatie van geautomatiseerd 
transport wordt gesteld dat de logistiek dienstverlener een contractovereenkomst aangaat met één 
enkele verlader.  
Dichtheid goederen:  
In de logistiek is de drijfveer van innovaties het verbeteren van de efficiëntie, vandaar dat men in de 
logistieke wereld onder andere streeft naar een verhoging van het rendement per lading (Interview7, 
2021), (Interview2, 2021). Met de huidige regelgeving mag een logistiek dienstverlener met een Lange 
Zware Vrachtvoertuig (LZV) een maximaal gewicht hebben van 60 Ton en een lengte van maximaal 
25,25 meter (RDW, 2021). Uit Duits onderzoek, in opdracht van de Europese Unie, blijkt dat door 
innovaties op het gebied van CAT en platooning de totale lengte van de ladingdragers per trekker 
groter kan zijn dan de huidige wetgeving stelt (Irzik, 2017), (Interview13, 2021). Men stelt dat het 
vergroten van de lengte van de ladingdragers niet bijdraagt aan een veiligheidsreductie. Het gebruik 
van langere combinaties betekent minder trucks op de weg en tot nu toe is er geen bewijs dat langere 
vrachtwagens onveiliger zijn dan vrachtwagens kleiner dan 25,25 meter (Lumsden, 2018). De 
wetgeving denkt echter anders over het maximumgewicht van een LZV. Het is onzeker of men in 2030 
het gewicht per trekker kan en mag verhogen. De huidige verwachting is dat geautomatiseerde 
vrachtwagens in 2030 met meer dan 40 Ton aan gewicht niet toegelaten zullen worden (Interview11, 
2021), (Interview12, 2021). Testen met autonome vrachtwagens op een aparte baan zal moeten 
uitwijzen of het rijden met meer Ton aan gewicht niet leidt tot een reductie van de veiligheid van het 
transport.  
De verwachting op dit moment is wel dat men in 2030 met trekkers op een geautomatiseerde corridor 
mag rijden met een lengte groter dan 25,25 meter. Echter, is het nog de vraag of het maximaal 
gewicht van de combinatie mag toenemen. Vandaar dat goederen met een lagere dichtheid mogelijk 
interessanter kunnen zijn om die over de corridor te vervoeren, omdat men door de volumetoename 
van de ladingdrager meer goederen met een lage dichtheid kan vervoeren, terwijl men onder het 
maximale gewicht kan blijven. Op deze manier kan men het rendement op deze ladingen verhogen 
(Anika Lobig, 2018).  
Locatie transportbedrijven:  
Op het moment van schrijven heeft het IMIAT-project de corridor tussen Breda en Venlo, de A58 en 
de A67, als beoogd traject waar men de geautomatiseerde corridor wil gaan realiseren. Deze locatie is 
voor nu als uitgangslocatie aangenomen, maar de locatie van het traject kan aangepast worden naar 
wens van de aangesloten transportbedrijven. Uit het contact met de transportbedrijven komt naar 
voren dat de corridor in verbinding moet staan met de modaliteiten spoor, water en lucht (Interview1, 
2021), (Interview5, 2021), (Interview6, 2021). Deze resultaten sluiten aan bij de trend die gaande is 
binnen de logistieke industrie: transportbedrijven maken met name gebruik van intermodaal vervoer, 
waarbij de transporteur van meerdere modaliteiten gebruik kan maken om de goederen op de 
eindlocatie te krijgen. Een stap verder is synchromodaliteit, waarbij transporteurs op basis van de 
klantwens steeds opnieuw kunnen kiezen voor de beste modaliteit afhankelijk van de situatie en op 
het specifieke moment. Intermodaal en synchromodaal transport worden gezien als belangrijke 
factoren richting een duurzame logistieke supply chain (Zwart, 2019), (ALICE, 2019). De 
geautomatiseerde corridor kan op deze trend inspelen door in verbinding te staan met de 
verschillende modaliteiten. Voor de analyse van de locatie is de verbinding met de modaliteiten en de 
provincie Noord-Brabant als uitgangspunt gekozen. Uit de analyse komt naar voren dat er binnen het 
implementatiegebied van IMIAT twee relevante corridors zijn: de Oost en de Zuidoost corridor. Deze 
corridors zijn cruciaal voor de economische ambities van Nederland en om te kunnen blijven profiteren 
van de groei van de wereldhandel is innovatie en verbetering van deze corridors noodzakelijk om 
zaken als congestie en dreigende capaciteitsproblemen te voorkomen (Rijksoverheid , 2017). De twee 
corridors zijn op dit moment verantwoordelijk voor ongeveer 66 miljoen Ton vracht per jaar dat over de 
weg wordt vervoerd en naar schatting neemt dit tot 2040 toe naar 76 miljoen Ton per jaar (Panteia, 
2019).  
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Bijlage VIII: Resultaten focusgroep 1 IMIAT vergadering  

 

Figuur 40: resultaten focusgroep 1 IMIAT (1, 2021). 
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Bijlage IX: Waardepropositie Canvas Transporteurs  

Figuur 41: Het ingevulde waardepropositie Canvas door de deelnemers van 
focusgroep 2 voor de transporteurs.  
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Bijlage X: Waardepropositie Canvas verladers  

Figuur 42: Het ingevulde waardepropositie Canvas door de deelnemers van 
focusgroep 2 voor de groep verladers.  
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Bijlage XI: Waardepropositie Canvas maatschappij  

Figuur 43: Het ingevulde waardepropositie Canvas door de deelnemers van 
focusgroep 2 voor de groep maatschappij.  
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Bijlage XII: Onderbouwing Waarde Propositie Canvas  

De waarde kant:  
Voordeelverschaffers 
Hogere Return on Investment trucks  
De trekker kan doormiddel van CAT 24/7 worden ingezet en de verwachting van de OEM’s is dat de 
afschrijvingsperiode langer is dan die van traditionele trucks (Volvo Trucks, 2019). Men kan dus meer 
geld verdienen op de lange termijn met de investering in hoog geautomatiseerde trucks.   
Zelfde kostprijs en een lagere OPEX 
Doormiddel van CAT zal de kostprijs die de verladers aan de transporteurs moeten betalen niet 
veranderen. Echter zal operationele uitgaven (OPEX), die continu terugkeren afnemen. Dit zijn de 
onderhoudskosten, de chauffeurskosten, verzekeringspremies et cetera.  
Reductie van het aantal obstakels 
De CAT corridor is een afgesloten traject zonder tussenkomsten van andere vervoersmiddelen, 
waardoor het aantal mogelijke obstakels sterk gereduceerd wordt.  
Geen interactie met andere bestuurder 
De transporteurs hebben geen last van andere bestuurders, omdat zij op een afgesloten traject rijden. 
Dit draagt bij aan het realiseren van een continue transportstroom op de corridor.  
Optimale benutting van de wegcapaciteit 
Uit onderzoek blijkt dat de huidige wegcapaciteit afdoende zal zijn in de toekomst vanwege de 
toename in het goederenvervoer over de weg (ERTRAC, 2019). De vrachtwagens op de 
geautomatiseerde corridor zullen in staat zijn om doormiddel van V2V-communicatie op een halve 
meter afstand van elkaar te rijden. Hierdoor neemt de capaciteit van de weg drastisch toe.  
Lagere benodigde chauffeurscapaciteit 
Op de corridor zal men met vrachtwagens gaan rijden die geen bestuurder meer aanwezig hebben in 
de cabine of waarbij de bestuurder enkel in de cabine moet zijn voor bepaalde ingrepen. Tevens kan 
men meer lading per trekker vervoeren, waardoor er minder chauffeurs benodigd zullen zijn.  
Bewijsvoering commerciële uitvoerbaarheid 
IMIAT heeft het voordeel dat zij in 2030 kunnen aantonen dat CAT commercieel uitvoerbaar is op een 
publiek traject. Hierdoor zullen de transporteurs die passieve weerstand hebben realiseren dat deze 
innovatie mogelijk is, waardoor zij mogelijk hun mening en visie ten opzichte van CAT aan kunnen 
passen.  
Stijgend marktaandeel wegtransport: reversed modal shift: 
Doormiddel van het toepassen van CAT-innovaties voor goederenwegtransport leidt volgens de 
literatuur tot meer mogelijkheden om in de transportwereld te streven naar The Six Zero’s (Rieck, Will 
Automotive Be the Future of Mobility? Striving for Six Zeros, 2020). Men denkt dat wegtransport een 
gedeelte van de vraag van de andere modaliteiten zal gaan overnemen: de reversed modal shift (van 
water en spoor naar de weg) (TNO, 2018).  
Producten en diensten  
SAE 3 en 4 autonoom rijdende trucks met universele en type ladingsdragers  
TaaS 
De geautomatiseerde corridor kan een bijdrage leveren aan het mobiliteitsconcept Transport as a 
Service, waarbij de transporteurs de goederen via een logistiek dienstverlener over de 
geautomatiseerde corridor vervoeren.  
Pijnverzachters  
Vergoot de mate van flexibiliteit transport  
Doormiddel van geautomatiseerd transport kan men ten einde effectief blijven functioneren en kan 
men haar gestelde doelen te allen tijde verwezenlijken. Geautomatiseerd transport stelt de 
transportindustrie in staat om zich gemakkelijk aan te kunnen passen aan veranderende werkwijzen, 
leveringstijden, werktijden, taken, verantwoordelijkheden et cetera. Men is niet afhankelijk van 
traditionele chauffeurs, rusttijden en transport is op de corridor 24/7 inzetbaar. 
Vergroot de mate van betrouwbaarheid transport 
Doormiddel van geautomatiseerd transport kan men 100% vertrouwen op de belofte die het 
transportbedrijf doet tegenover haar klanten: transport komt altijd precies op de afgesproken tijd aan 
op locatie. 
Verplichte besturing door chauffeur niet noodzakelijk 
Indien gereden wordt met voertuigen vanaf SAE 3 niveau, hoeft de bestuurder niet continu de 
besturing van de vrachtwagen in de gaten te houden. De bestuurder wordt in staat gesteld om 
eventueel andere taken tijdens het rijden te verrichten.  
Vergroot de snelheid van het goederenvervoer 
Doormiddel van geautomatiseerd transport kan men een continue doorstroom van vervoer realiseren: 
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geen ongelukken, geen verkeersopstoppingen en kan er gereden worden met constante snelheid.  
De use case draagt bij aan “The striving for the six zero’s 
De implementatie van het goederenvervoer draagt bij aan het verwezenlijken van de zes nullen van 
mobiliteit: Zero Emissions, Zero Accidents, Zero Energy , Zero Empty, Zero Congestion, Zero Cost 
(Rieck, Will Automotive Be the Future of Mobility? Striving for Six Zeros, 2020).  
 

Klantsegment/ de gebruikers  
Klanttaken 
Functionele taken 
Het transporteren van goederen door transporteurs van A naar B.  
Sociale taken 
Het geautomatiseerd vervoeren van goederen draagt bij aan het duurzame en innovatieve imago van 
de logistiek dienstverlener.  
Het tevreden houden van de chauffeurs dat leidt tot betere prestaties.  
Ondersteunende taken 
Het verzorgen van de opslag, distributie, laden, docken en het plannen van de goederen.  
Voordelen 
Oponthoudreductie  
Doormiddel van langere rijtijden en minder afhankelijkheid van chauffeurs heeft men minder 
oponthoud tijdens het vervoeren van goederen.  
Reductie van transportkosten 
Door een toename in de flexibiliteit, kwaliteit, snelheid en rendement per lading zullen de uiteindelijke 
operationele kosten dalen. In het geval dat de chauffeur niet meer aanwezig hoeft te zijn in de cabine 
zullen de chauffeurskosten dalen.  
24/7 transport 
In het geval niet meer afhankelijk is van chauffeurs en rij- en rusttijden kan men ook in de daluren de 
geautomatiseerde corridor gebruiken waar er 24/7 een continue transportflow mogelijk is.  
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Bijlage XIII: De beperkende factoren en uitdagingen  
Technologie: interactie mens met geautomatiseerde voertuigen (Euro. Comm., 2019), ontwikkeling 
van flexibele, betrouwbare en betaalbare sensoren voor autonome voertuigen met autonoom level 3+ 
(Euro. Comm., 2019). Omgaan met mixed traffic situaties, een gemis aan een gedeeltelijk platform 
waar alle data en geleerde kennis in mixed traffic wordt verzameld (Zwijnenberg, 2018).  
 
Sociale of maatschappelijke acceptatie; Menselijke factor: angst voor kwijtraken banen, 
veranderende functies, interactie tussen mens en voertuig en veranderende functies/benodigde 
mensen/personen (KiM, 2017). Kansen en de impacts van autonoom rijden moeten nu al actief 
ontdekt en uitgezocht worden (Euro. Comm., 2019). Ethische dilemma’s waarbij keuzes gemaakt 
moeten worden door het voertuig tussen twee kwaden (Belkom, 2020).  
 
Fysieke infrastructuur : standaardisatie behoefte voor het wegontwerp, wegmarkering, statische 
signalering (bebording), dynamische signalering (Matrixborden, DRIPS, i-VRI’s) (Zwijnenberg, 
2018).Een aantal uitdagingen: spoorvorming door automatische voertuigen, bochten met advies- of 
ontwerpsnelheid die afwijkt van maximumsnelheid, invoeg- en uitvoegstroken, verkeersborden moeten 
allemaal binnen het bereik van de camera zijn, interpretatie van tijdelijke borden, interpreteerbaarheid 
en zichtbaarheid van dynamische signalering. (Zwijnenberg, 2018) 
 
Digitale infrastructuur: bandbreedte data signaal waarmee data worden uitgewisseld (T-Mobile, 
2021). Cooperatieve Intelligent transport systems., digitale kaarten ontwikkeling, mobiele 
communicatie naast de informatie die via sensoriek door het voertuig zelf verzameld wordt, zijn er ook 
tal van externe bronnen met gegevens die voortdurend wijzigen en die impact  hebben op de wijze 
waarop het voertuig zijn weg vindt. Deze gegevens zijn ook van invloed op het niveau van de 
geautomatiseerde operatie. → Twee vormen: 5G uitrol en WIFI-P technologie (gebruikt men bij 
ENSEMBLE project) en DSRC→ dedicated short range communication (v2v, v2i, v2x).  
Geen algemene consensus tussen OEM’s langs welk kanaal de toepassing moet worden ontwikkeld. 
(Zwijnenberg, 2018). Een consensus en nauwe samenwerking tussen OEM’s, traffic managers, 
wegbeheerders en gebruikers is benodigd (Euro. Comm., 2019). → Data storage & sharing (Euro. 
Comm., 2019).  
 
Wetgeving: adaptatie van een legaal raamwerk voor de operatie van onbemande systemen en de 
toelating van een verscheidenheid aan innovatieve transportmogelijkheden (Euro. Com., 2017). 
 
Verzekering/ aansprakelijkheid: op dit moment bevindt zich in Nederland nog geen 
verzekeringspartij die zich durft te wagen aan autonome voertuigen van boven de 40 Ton die zich 
automatisch over een publieke weg zullen verplaatsen (Interview12, 2021).  
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Bijlage XIV: Huidige ontwikkeling Trucks  
1. Vera autonome truck Volvo  

Het prototype wordt getest op een publiek testtraject tussen een haven en 
een distributiecentrum om de werking in de operationele omgeving te 
testen. Het Vera prototype helpt Volvo data te verzamelen op het vlak van 
technologie, beheer en aanpassingen aan de infrastructuur en de 
veiligheidsvoorzieningen. Het autonome systeem rijdt zelfstandig, maar 
wordt continu in de gaten gehouden door een operator in een verkeerstoren. 
Deze grijpt in waar nodig (Volvo Trucks, 2019). 

2. Scania en TuSimple  
Scania test samen met het bedrijf TuSimple in 2021 een SAE-level 4 
autonome truck op een publieke snelweg tussen twee Zweedse steden. De 
truck rijdt zelfstandig over de snelweg met de aanwezigheid van een 
chauffeur in de cabine. De test wordt uitgevoerd met betrekking tot het 
verzamelen en monitoren van data van de sensoren van de vrachtwagen 
(Scania, 2021).  

3. Einride T-Pod  
Einride bevindt zich met een SAE 4 en remote controlled voertuig zonder 
cabine in de operationele testfase en houdt zich reeds bezig met het 
definitief maken van het eindproduct voor commercie (Degerman, 2020). 

4. PACCAR DAF en Aurora  
Deze twee partijen houden zich bezig met onderzoeken naar de toepassing 
van hun autonome truck en ontwikkelen op dit moment het eerste SAE 4 
prototype (DAF, 2021).   

5. Daimler en Waymo autonomous Freightliner Cascadia Truck  
Daimler streeft naar een SAE Level 4 autonome vrachtwagen in samenwerking met het bedrijf 
Waymo. De vrachtwagenfabrikant heeft de autonome prototype Freightliner Cascadia Truck 
ontwikkeld die op dit moment op publieke wegen geautomatiseerde testritten maakt. Door het 
uitvoeren van testen binnen een operationele omgeving wil het bedrijf bewijzen dat autonome trucks 
op de openbare weg in Amerika kunnen rijden op level 4 niveau (Daimler, 2020). 

6. Iveco en Plus 
Per 2021 heeft Iveco samen met het autonoom truckbedrijf Plus een Memorandum of Understanding 
ondertekend om gezamenlijk autonome vrachtwagens te ontwikkelen. Hierbij gaat het om trucks die in 
staat zijn om op autonoom niveau 4 te rijden. Iveco en Plus zijn op dit moment aan het onderzoeken 
hoe het technologische concept eruit kan komen te zien en binnen welke praktische toepassingen 
men de autonome trucks kan en wil in gaan zetten. De volgende stap is het samen ontwikkelen van 
een eerste concepttruck (RAI , 2021).  

 

  

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

Iveco en Plus SAE 46

Daimler en Waymo SAE 45

Volvo Vera Truck SAE 31

Traton Group en Tusimple SAE42

Einride T-Pod SAE 43

Paccar en Aurora SAE 44

Figuur 46: Vera Truck 

Figuur 45: Scania SAE 
4 truck 

Figuur 44: Eindride 
oidPod 
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Bijlage XV: Onderbouwing technologiesystemen CAT   
1. Coöperatieve Adaptieve Cruise Control  
De Adaptieve Cruise Control houdt de vrachtwagen op een veilige en continue afstand van zijn 
voorligger. Met behulp van Lidar of Radar sensoren detecteert de truck de afstand, de snelheid en de 
hoekpositie van zijn voorligger. De ACC past de snelheid van de vrachtwagen aan, aan die van zijn 
voorligger (Eng, 2019). Coöperatieve Adaptieve Cruise Control (CACC) is een vergelijkbaar principe, 
maar de technologie maakt gebruik van vehicle-vehicle communicatie (V2V). Doormiddel van deze 
communicatie kunnen de voertuigen dichter achter elkaar rijden dan bij ACC en stelt het in staat om 
truck platoons of truck following lanes te kunnen realiseren (Xiao, 2018), (TNO, 2019). De TRL van 
deze technologie varieert van TRL 4 tot TRL 7, omdat men op het moment van schrijven prototypes in 
testomgevingen en in operationele omgevingen laat rijden die gebruikmaken van CACC (TNO, 2019), 
(SWOV; DAF, 2019).  
2. Actieve Lane Keeping Assistent  
Lane Keeping Assistent ondersteunt het voertuig door middel van stuurondersteuning om in de 
rijstrook te blijven rijden (Kempen, 2020). De actieve Lane Keeping Assistent is in staat om de 
volledige besturing van het voertuig over te nemen om de vrachtwagen in de juiste rijstrook te houden 
(Eng, 2019). Deze technologie bevindt zich in de TRL-fase 5-6. De technologie is reeds bewezen en 
gecommercialiseerd, maar dat geldt alleen voor de Lane Keeping Assistent die enkele seconden het 
voertuig bestuurt (Eng, 2019). De technologie heeft zich nog niet bewezen in operationele 
omgevingen, waarbij de technologie continu het voertuig actief in de rijstrook houdt (Scania, 2020).   
3. Active collision Avoidance Systeem  
Systeem dat actief ingrijpt om ongelukken te voorkomen door naderende conflicten te detecteren en 
daarnaar te handelen (Kempen, 2020), (Eng, 2019). Hierbij gaat het om systemen die in staat zijn om 
automatisch de remmen te activeren van de vrachtwagen om op deze manier een ongeluk te 
voorkomen. De technologie maakt hierbij gebruikt van camera’s en verschillende sensortechnieken 
(Eng, 2019). Waarschuwingssystemen en actieve autonome noodstopsystemen zijn al commercieel 
uitvoerbaar in bevinden zich in TRL 9 (Tesla, 2020). De active collision avoidance systemen voor 
volledig autonome voertuigen bevindt zich in TRL 4-5, omdat er op dit moment nog geen 
representatief model of prototype is dat onder alle omstandigheden en in elke omgeving in staat is om 
ongelukken te detecteren en te voorkomen (Eng, 2019).  
4. Dedicated Short-Range Radio Communications (DSRC)  
DSRC betreft de draadloze communicatie over de korte tot middellange afstand en stelt een voertuig 
in staat om te communiceren met andere voertuigen (V2V) en met de infrastructuur (V2I). DSRC-
toepassingen voor het assisteren van chauffeurs heeft zich reeds bewezen, maar voor volledige 
autonome voertuigen moet de V2V en V2I communicatie nog bewezen worden. Voordat men over kan 
gaan naar testen in relevante en operationele omgevingen moeten er nog een aantal drempels 
overwonnen worden: de uitrol van 5G-netwerken (T-Mobile, 2020), communicatie tussen de 
voertuigen van verschillende voertuigfabrikanten (Zwijnenberg, 2018) en is er consensus en een 
nauwe samenwerking tussen OEM’s, traffic managers, wegbeheerders en gebruikers benodigd (Euro. 
Comm., 2019). Deze drie factoren beperken de testen met volledig geautomatiseerde voertuigen met 
DSRC in operationele omgevingen. Om deze reden bevindt de DSRC-technologie zich in TRL 2-4.  
5.  Zelfdenkend-, plannend- en besluitmakingsvermogen voertuig  
De zelfdenkend- planning en besluitmakingsmodule wordt verondersteld als het brein van het 
geautomatiseerde voertuig dat besluiten maakt op basis van de interactie met sensorendata, 
locatiedata en communicatiedata (Katrakazas, 2015). Zelfdenkend is hierbij de vrije vertaling van de 
Deep Learning technologie, waarbij de computer van een autonoom voertuig in staat is om nieuwe 
dingen te leren van grote hoeveelheden data. Doormiddel van Deep Learning is het autonome 
voertuig in staat om continu te leren en updates te verzamelen van zijn omgeving en van de 
interacties met de andere voertuigen en weggebruikers (Eng, 2019). Volgens experts zijn autonome 
voertuigen op dit moment niet in staat om onder alle omstandigheden dezelfde beslissing te maken 
als de mens. Dit wordt veroorzaakt door het aantal complexe situaties die zich voor kunnen doen in 
combinatie met een aantal ethische dillema’s, waar men veronderstelt dat de technologie niet diegene 
mag zijn die de ethische keuze maakt (Belkom, 2020) (Interview11, 2021). Autonome voertuigen die 
volledig zelfdenkend zijn en in staat zijn om in elke omgeving en onder elke omstandigheid de juiste 
keuze te maken is nog niet gedemonstreerd (Interview11, 2021) (Interview13, 2021). Op dit moment 
houdt men zich bezig met het testen en toetsen van de technologie op experimentele basis en test 
men de technologie in digitale omgevingen. Om deze redenen bevindt de technologie zich nog in TRL 
2-4.  
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6. SLAM: Simultaneous Localization and Mapping 
SLAM is een techniek waarbij een autonoom voertuig een kaart van een onbekende omgeving kan 
opstellen en in staat is op basis van deze zelf gegenereerde kaart routes te plannen (Eng, 2019). Bij 
SLAM wordt elke nieuwe observatie van de omgeving opgeslagen en vergeleken met de vorige 
observaties van het voertuig waarmee het voertuig een kaart van de omgeving kan bouwen, waarbij 
het voertuig zijn positie op de kaart inzichtelijk heeft en zich binnen deze kaart zich kan verplaatsen 
(Trehard, 2015). Het voertuig maakt gebruik van sensoren en camera’s voor het in kaart brengen van 
de observaties van de omgeving. Deze technologie bevindt zich nog niet in de demonstratiefase voor 
volledig zelfrijdende auto’s en bevindt zich in TRL 3-4. Een reden hiervoor is dat engineers van het 
autonome voertuig eerst data moeten verzamelen van de omgeving door een aantal keer de beoogde 
route te rijden om op deze manier de benodigde data te verzamelen. Op het moment dat het 
autonome voertuig deze data bezit, is het voertuig op basis van SLAM in staat om zijn eigen route te 
creëren binnen deze omgeving. Het verzamelen van de hoeveelheden data van elke omgeving is dus 
op dit moment de achilleshiel van SLAM (Interview11, 2021). Daarnaast is er nog de beperkende 
factor betreffende HD- en 3D-mapping van SLAM, dat benodigd is voor het informeren van het 
voertuig over de omgeving. De totstandkoming van deze kaarten gebeurt door het verzamelen en 
analyseren van de data van de sensoren, camera’s en GPS. De nauwkeurigheid van deze kaarten is 
hierbij van uiterst belang en een aantal factoren zorgen ervoor dat dat dit nog in TRL 3-4 zit: immense 
volumes aan data dat real time, real-time streaming (Intellias, 2020).   
7. Sensorische informatietechnologie 
Geautomatiseerde voertuigen maken gebruik van sensoren en camera’s om data te verzamelen uit de 
omgeving van het voertuig. Camera’s, radar, Ultrasound en Lidar sensoren zijn bewezen technieken 
die men in kan zetten voor geautomatiseerd rijden. Deze vier technieken hebben ieder hun eigen 
voordelen en nadelen en doormiddel van het combineren van deze vier technieken creëert men een 
voertuig dat in staat is om zijn omgeving in kaart te brengen. De werking van de sensoren afzonderlijk 
heeft zich reeds bewezen en de samenwerking van de vier technieken tegelijkertijd, sensor fusion, 
bevindt zich in de laatste ontwikkelingsfase: TRL 8 en 9.  

 
 
 

  

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

Iveco en Plus SAE 46 Zelfdenkend- en besluitmakingsvermogen5

Sensorisch informatietechnolgie7

SLAM6

Cooperatative Adaptive Cruise Control1

Active Lane Keeping Assistent2

Active collision avoidance system3

DSRC4
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Bijlage XVI: Verdieping afgesloten baan  
De implementatie van geautomatiseerde vrachtwagens op een corridor zal in 2030 naar verwachting 
op een aparte afgesloten baan worden uitgevoerd, waarbij de autonome voertuigen niet direct met 
traditionele voertuigen in aanraking komen. Een afgesloten baan op snelwegen is naar verwachting de 
beste plek om hoog geautomatiseerd transport te laten rijden, omdat er gelimiteerde interactie is 
tussen de gebruikers, er sprake is van eenrichtingsverkeer en sprake is van een goed onderhouden 
en hoge kwaliteit infrastructuur (Gruyer, 2021). De technologie is naar verwachting nog niet in staat 
om in 2030 de menselijke factoren en acties in te kunnen schatten (Interview11, 2021), (Euro. Comm., 
2019). Een van die redenen is dat er nog geen standaardisatie en harmonisatie van oplossingen voor 
onverwachte en complexe verkeerssituaties bestaat (Interview11, 2021), (Euro. Comm., 2019). 
Daarnaast is het traditionele voertuig gelimiteerd in het volgen van zijn voorliggers, want de 
traditionele voertuigen variëren op een snelweg continu van snelheid en zijn niet in staat om continu 
op constante afstand te rijden van hun voorligger (Interview10, 2021). Deze continue verandering van 
de omstandigheden beperkt een autonoom voertuig in de mogelijkheid om een continue constante 
transportflow te realiseren (Zhu & H.M.Zhang, 2018). Een verder beperkende maatregel is de snelheid 
waarmee autonome vrachtwagens zich kunnen verplaatsen. Hoe hoger de snelheid van het voertuig 
ligt, hoe sneller de computer unit van het voertuig de informatie vanuit de omgeving moet verwerken 
en op basis daarvan keuzes moet maken (Gawron & Keoleian, 2018). Hoe hoger de snelheid van het 
voertuig ligt, hoe meer energie er nodig is om dit te kunnen bewerkstelligen. Uit proeven met SAE-
level 4/5 vrachtwagens blijkt dat bij snelheden van 80 kilometer per uur er 10% tot 18% meer energie 
benodigd is ten opzichte van het rijden met SAE-level 0 tot en met 3 autonome voertuigen (Teraki, 
2019), (Lee, 2019), (Gawron & Keoleian, 2018). Deze toename in het energiegebruik is in strijd met de 
ambities van IMIAT en met “Vision Zero” die streven naar verlaging van energiegebruik in de 
transportindustrie (Rieck, 2020), (Euro. Comm., 2019). Een andere factor, die de snelheid van 
autonome trucks beïnvloedt, is de garantie van veiligheid met het rijden van voertuigen met een 
gemiddeld gewicht van 40 Ton. Er bestaat op dit moment nog geen regelgeving en geen verzekeraar 
die het rijden op snelheden van boven de 80 kilometer per uur met voertuigen van 40 Ton toelaat 
(Interview12, 2021), (Euro. Comm., 2017). De wetgeving zal geleidelijk worden aangepast naar mate 
de resultaten van testen op openbare trajecten en in LivingLabs uitwijzen dat autonome voertuigen in 
staat zijn om zich veilig te verplaatsen met dit soort snelheden (Euro. Comm., 2019).  

Bijlage XVII: Uitleg tele-operated transport  
Het op afstand besturen van voertuigen, remote controlled 
vehicles, wordt in staat gesteld door de uitrol van een 5G-
netwerk, waarmee een remote controller vanuit een control 
room de besturing van de truck kan overnemen 
(Interview13, 2021). Deze vorm van besturing wordt ook 
wel Teleoperated Control genoemd, waarbij de bestuurder 
alle informatie, die het voertuig van de omgeving 
verzameld, tot zich krijgt. Op basis van deze informatie kan 
de bestuurder de vrachtwagen op afstand overnemen en 
de gewenste taak verrichten (figuur 20). Het op afstand 
besturen van een voertuig kan in combinatie met het 
autonoom rijden van een truck een tussenstap van volledig 
autonoom rijden zijn, waarmee men de corridor kan 
automatiseren (Ecorys, Srl, & GmbH, 2020). De hoog geautomatiseerde truck rijdt op SAE 3 of 4 
volledig zelfstandig en enkel bij complexe situaties en manoeuvres dient de remote controller in te 
grijpen. Hiervoor hoeft geen chauffeur aanwezig te zijn in de cabine en een remote controller kan voor 
meerdere voertuigen tegelijkertijd ingezet worden. Naar verwachting kan een remote controller in 2030 
1 tot 10 trucks tegelijkertijd monitoren en besturen (Degerman, 2020). Het Europese 5G-Blueprint 
project houdt zich op dit moment bezig met de totstandkoming van een netwerk, gebaseerd op 5G-
connectiviteit, die het op afstand besturen op publieke trajecten voor het jaar 2023 mogelijk moeten 
maken (5G-Blueprint, 2021). De geïnterviewde betrokkene stelt dat het op afstand besturen een 
haalbare invulling kan zijn voor de first en last mile indeling en voor het op- en afrijden van de corridor 
(Interview13, 2021). De literatuur is verdeeld over de mening welk SAE-level remote controlled rijden 
is. In dit onderzoek stelt men dat de besturing op afstand van een hoog geautomatiseerd voertuig SAE 
Level 2 is, waarbij de truck een aantal ADAS-systemen ter ondersteuning gebruikt.  

Figuur 47: Een remote controller die de truck 

bestuurt (86). 
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Bijlage XVIII: Resultaten focusgroep 3  
Directe effecten:  

Indirecte effecten: 
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Bijlage XIX: Uitleg baten  
Verlaging brandstofgebruik en emissiereductie: voor deze analyse gaat men uit van het verbruik 
van een huidige Euro 6 LZV vrachtwagen met een gemiddelde snelheid van zestig kilometer per uur op 
de corridor. Uit onderzoek blijkt dat een geautomatiseerd rijden een gunstig effect heeft op het 
energiegebruik van de vrachtwagen vanwege: langzamere versnellingen, homogenere snelheden, de 
truck remt of vertraagt minder vaak en de technologie optimaliseert het remmen en de acceleratie van 
de truck (ITF, 2017). Daarnaast kan men door het rijden in platoons een reductie in de luchtweerstand 
realiseren, waardoor de vrachtwagen minder brandstof verbruikt. Uit onderzoeken blijkt dat het 
geautomatiseerd rijden van een truck een gemiddelde reductie van 6% heeft en als deze in een truck 
platoon rijdt binnen een meter afstand is dit een gemiddelde van 10% (Euro. Com., 2017) (Robbert 
Janssen, 2015) (Tusimple, 2019) (Bakermans, 2018) (Robinson, 2010) (Alam, 2015).  
Verlaging van de benodigde chauffeurscapaciteit: in de situatieschets, waarbij de chauffeur niet 
meer in de cabine aanwezig hoeft te zijn, bespaart men op de chauffeurskostenpost. De traditionele 
chauffeur is hierbij niet meer benodigd, waarbij ook de afhankelijkheid van langeafstandschauffeurs zal 
afnemen. De chauffeurskostenpost bedraagt op dit moment 50% van de totale vervoerskosten (Rieck, 
Towards an autonomous and sustainable system for handling container transport in logitics operations 
at distribution centres and inter-terminal traffic, 2017). In de andere twee scenario’s, waarbij de chauffeur 
verplicht in de cabine aanwezig moet zijn, is de baat dat de chauffeur in rusttijd is. In het geval dat deze 
tijd niet van de totale rijtijd van de chauffeur afgaat, kan een vrachtwagen met één chauffeur een grotere 
afstand afleggen (TNO, 2018) (ITF, 2017).    
Doorstroming transport: doormiddel van het IMIAT-project wil men een continue transportflow creëren 
dat afgesloten is van de andere weggebruikers, die continu gecontroleerd wordt en waarbij alle 
obstakels zijn weggenomen. Op deze manier acht men het realistisch dat het aantal files zal afnemen 
op deze corridor (Euro. Comm., 2019). Een gewenst voordeel voor de transporteur, aangezien stilstand 
in de file een transporteur gemiddeld €79 per uur kost (I.T.L., 2017) (Panteia, 2020).  
Rendementsverhoging wagenpark: CAT stelt de transporteur in staat om met één trekker langere 
ladingdragers te trekker. Het aantal goederen per trekker wordt dus verhoogd, waardoor het rendement 
per transport hoger wordt.  
Reductie aantal accidenten: 90% van de verkeersongelukken wordt veroorzaakt door een menselijke 
bestuurdersfout (Kok, 2017) (McKinsey, 2016). Onderzoeksorganisaties zijn unaniem over het feit dat 
geautomatiseerd vervoer bijdraagt aan een reductie van het aantal accidenten. Definitieve 
voorspellingen kan men nog niet maken (Kuijpers, 2018) (Euro. Comm., 2019) (ERTRAC, 2019).  
Optimale benutting wegcapaciteit: geautomatiseerd wegtransport stelt het transport in staat om 
binnen een meter van elkaar te rijden, waardoor men bijdraagt aan het verhelpen van het toenemende 
capaciteitsprobleem op wegen (ERTRAC, 2019). Onderzoek toont aan dat de combinatielengte van 
twee vrachtwagens met 44% afneemt als de trucks op een meter afstand van elkaar rijden (Robbert 
Janssen, 2015). Het positief gevolg is dat de behoefte aan baanuitbreidingen stagneert.  
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Bijlage XX: Onderbouwing SFA-matrix  
Voor transportbedrijven is het van belang dat een weloverwogen besluit maakt over de strategische 
opties met betrekking tot CAT. Vandaar dat dit onderzoek een handreiking aanbiedt voor de 
transporteurs om de strategische opties te meten en tegen elkaar af te zetten. Als uitgangspunt is in 
totaal vier verschillende opties genomen voor de transporteurs:  
Optie 1: geautomatiseerd rijden op de corridor zonder chauffeur aan boord. 
Optie 2: geautomatiseerd rijden op de corridor met chauffeur. 
Optie 3: traditioneel rijden met ADAS-systemen. 
Optie 4: goederenvervoer per spoor.  
 
Suitability:  
1. Lost men het chauffeursprobleem en de congestieproblemen op?  
Optie 1 (5 punten): geautomatiseerd wegtransport stelt het transport in staat om binnen een meter van 
elkaar te rijden, waardoor men bijdraagt aan het verhelpen van het toenemende capaciteitsprobleem 
op wegen (ERTRAC, 2019). Onderzoek toont aan dat de combinatielengte van twee vrachtwagens met 
44% afneemt als de trucks op een meter afstand van elkaar rijden (Robbert Janssen, 2015). Het positief 
gevolg is dat de behoefte aan baanuitbreidingen stagneert. Daarnaast is er nog maar één tiende van 
de chauffeurs benodigd.  
Optie 2 (3 punten): geautomatiseerd wegtransport stelt het transport in staat om binnen een meter 
van elkaar te rijden, waardoor men bijdraagt aan het verhelpen van het toenemende 
capaciteitsprobleem op wegen (ERTRAC, 2019). Onderzoek toont aan dat de combinatielengte van 
twee vrachtwagens met 44% afneemt als de trucks op een meter afstand van elkaar rijden (Robbert 
Janssen, 2015). Het tweede probleem, het chauffeurstekort, wordt met deze optie niet of nauwelijks 
verholpen.  
Optie 3 (1 punt): de winst van het blijven rijden met vrachtwagens die door de mens worden 
bestuurd, met betrekking tot het optimaal gebruikmaken van de wegcapaciteit, is minimaal. De 
vrachtwagens kunnen niet op een korte afstand van elkaar rijden en de snelheden kunnen continu 
fluctueren. Daarnaast is er bij deze optie geen afname te realiseren van het benodigde aantal 
chauffeurs.  
Optie 4 (1 punt): men verplaatst met de modaliteit spoor het wegverkeer van de weg naar het spoor. 
Enkel is op dit moment sprake van een capaciteitsprobleem voor treingoederenvervoer en staat het 
spoorwegennetwerk in Nederland ernstig onder druk (Kruidhof, 2018). Men zal het 
capaciteitsprobleem van het vervoer dus enkel verplaatsen van de weg naar het spoor. Het 
chauffeurstekort daarentegen wordt wel verholpen door middel van treingoederenvervoer.  
2. Speelt men in op de kans van een toename in de vraag van transport?  
Optie 1 (5 punten): door volledig geautomatiseerd te rijden, kan men met een enkele trekker meer 
lading vervoeren. Het rendement per trekker wordt op deze manier verhoogd. Een transportbedrijf wordt 
dus in staalt gesteld om met de huidige vloot meer lading te vervoeren, waardoor het transportbedrijf 
kan voldoen aan de toenemende vraag aan transport.  
Optie 2 (5 punten): door volledig geautomatiseerd te rijden, kan men met een enkele trekker meer 
lading vervoeren. Het rendement per trekker wordt op deze manier verhoogd. Een transportbedrijf 
wordt dus in staalt gesteld om met de huidige vloot meer lading te vervoeren, waardoor het 
transportbedrijf kan voldoen aan de toenemende vraag aan transport. 
Optie 3 (1 punt): de verwachting is dat de vrachtwagens die bestuurd worden door de mens en in 
mixed traffic rijden niet mogen uitbreiden qua lengte en gewicht de komende tien jaar. Het RDW heeft 
in 2021 nog de Super Eco Combi afgekeurd, die een lengte van 32 meter zou hebben. Het RDW en 
het instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid achten het rijden met deze 
combinatielengte niet veilig in mixed traffic situaties (EWALS, 2021). Deze strategisch optie sluit dus 
niet aan bij de vraag naar meer goederentransport.  
Optie 4 (1 punt): men verplaatst met de modaliteit spoor het wegverkeer van de weg naar het spoor. 
Echter is het, vanwege de huidige overbelasting, niet mogelijk om het aantal getransporteerde 
goederen te verhogen (Kruidhof, 2018). Deze strategisch optie sluit dus niet aan bij de vraag naar 
meer goederentransport.  
3. Minimaliseert men de huidige verliezen van transportefficiëntie? 
Optie 1 (5 punten): de toepassing van deze optie draagt bij aan het tegengaan van 
laadcapaciteitsverlies, snelheidsverlies vervoer, het aantal niet nagekomen beloftes en het 
beantwoorden van de totale vraag.  
Optie 2 (5 punten): deze toepassing draagt bij aan laadcapaciteitsverlies, snelheidsverlies vervoer, 
het aantal niet nagekomen beloftes, rusttijden reductie chauffeur en het beantwoorden van de totale 
vraag. 
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Optie 3 (1 punt): deze toepassing verbetert niet of nauwelijks de huidige verliezen.  
Optie 4 (1 punt): het vervoer per trein brengt een aantal problemen met zich mee die een negatieve 
invloed kunnen hebben op de efficiëntie van het transport: routes zijn vast, bij storingen ligt het hele 
traject eruit en men heeft vaak nog wegvervoer nodig om de goederen op de locatie te krijgen.  
 
Feasability  
1. Financieel: welke strategische optie vergt de laagste investering? 
Optie 1 en 2 (1 punt): verwacht wordt dat de geautomatiseerde trucks minimaal 5% duurder zijn dan 
traditionele vrachtwagens (ITF, 2017). 
Optie 3 (3 punten): de trucks met de ADAS-systemen zullen naar verwachten 5% goedkoper zijn dan 
de hoog-geautomatiseerde vrachtwagens.  
Optie 4 (5 punten): het gebruikmaken van goederenvervoer over het spoor vereist geen investering, 
aangezien de transporteur hier gebruik zal moeten maken van de diensten van de bestaande 
treingoederenvervoerders. Uit onderzoek blijkt dat de kosten van het uitbesteden van transport op een 
corridorrit van 165 kilometer de trein een gemiddelde kostprijs heeft van €4 per ton en van een LZV is 
dat €15 (Visser J. , 2020).  
2. Organisatorisch: is het organisatorisch uitvoerbaar?  
Optie 1 en 2 (3 punten): uit de gesprekken met de transportbedrijven komt naar voren dat de 
transportbedrijven de implementatie van CAT bij wijze van spreken morgen al kunnen toepassen 
binnen de organisatie (1, 2021). De transporteurs verwachten bij CAT dat er weinig sprake zal zijn van 
complexe organisatorische problemen die opgelost moeten worden.  
Optie 3 (5 punten): deze optie is vergelijkbaar met de huidige manier van transporteren. Men 
verwacht geen grote organisatorische uitdagingen (1, 2021).  
Optie 4 (1 punten): het overschakelen naar een nieuwe modaliteit vergt organisatorisch een aantal 
veranderingen, zoals nieuwe transporthubs, nieuw personeel, nieuwe start- en eindlocaties et cetera. 
De verwachting is dat de transportorganisatie drastisch verandert als men gebruik gaat maken van het 
spoor (1, 2021).  
3. Economisch: past het plan binnen de doelstellingen van de organisatie?  
Deze factor is niet te beoordelen, aangezien de economische doelstellingen per transportbedrijf 
verschillen en de gesproken transporteurs waren niet bereid om hier inzicht in te geven.  
4. Technologisch: is het plan uitvoerbaar? 
Optie 1 (3 punten): op dit moment is het voor transportbedrijven nog niet mogelijk om deze 
strategische optie toe te passen. De verwachting is dat men in 2030 wel met hoog-geautomatiseerde 
voertuigen gaat rijden, maar of dit zonder chauffeur mag is nog onzeker en hangt af van de 
regelgevende organisaties.  
Optie 2 (3 punten): de verwachting is dat men in 2030 met een chauffeur aan boord hoog-
geautomatiseerd kan rijden over de corridor. De toekomst zal uitwijzen of de chauffeur continu moet 
blijven opletten of dat de chauffeur in ruststand aanwezig moet zijn binnen de cabine.  
Optie 3 (5 punten): de trucks met ADAS-hulpsystemen bevinden zich vanaf 2020 en de commerciële 
uitvoerbaarheidsfase. Deze technologie heeft zich bewezen en kan worden ingezet door 
transportbedrijven.  
Optie 4 (5 punten): deze vorm van transport bestaat reeds en heeft zich bewezen als een 
betrouwbare manier van goederenvervoer.   
5. Sociaal: sluit de optie aan bij de maatschappelijk wens om te streven naar de Six Zero's? 
Deze vraag is gesteld binnen het kader van de Six Zero’s van mobiliteit, waarbij men streeft naar Zero 
Emissions, Zero Accidents, Zero Energy, Zero Empty, Zero Congestion en Zero Cost (Rieck, Will 
Automotive Be the Future of Mobility? Striving for Six Zeros, 2020).  
Optie 1 en 2 (5 punten): de experts van IMIAT verwachten dat CAT en het IMIAT-project een 
positieve bijdrage kan leveren aan de realisatie van Zero Emissions, Zero Accidents, Zero Congestion 
en Zero Empty.  
Optie 3 (1 punt): deze vorm van transport is niet significant verschillend ten opzichte van het huidige 
goederenvervoer. Doormiddel van de ADAS-hulpsystemen kunnen voertuigen een minimale bijdrage 
leveren aan het voorkomen van accidenten.  
Optie 4 (3 punten): men vermindert de goederenbeweging over de weg, waardoor de modaliteit 
spoor bij kan dragen aan Zero Congestion en Zero Accidents. Daarnaast kan men met een trein 
grotere hoeveelheden ladingen vervoeren, waardoor men een bijdrage kan leveren aan de realisatie 
van Zero Emtpy.  
6. Juridisch: is de optie juridisch uitvoerbaar?  
Optie 1 (1 punt): op dit moment is de optie om met hoog geautomatiseerde voertuigen te rijden 
zonder chauffeur juridisch nog niet mogelijk. Toekomstige wetswijzigingen of ontheffingen zullen 



Niels Winter Innovation Mobility Implementation Automated Transport 14 juni 2021  

Pagina | 86  
 

moeten leiden tot de mogelijkheid om te mogen rijden zonder een chauffeur. Op dit moment is het nog 
niet te voorspellen hoe de situatie ervoor staat in 2030.  
Optie 2 (3 punten): op dit moment is de chauffeur verplicht om continu te blijven op te letten en mag 
de vrachtwagen niet zonder menselijke besturing rijden. Wetswijzigingen of ontheffingen moeten 
leiden tot de mogelijkheid dat men hoog-geautomatiseerd mag rijden met chauffeur. De algemene 
verwachting is dat deze optie in 2030 uitvoerbaar is.   
Optie 3 (5 punten): deze vorm van transport is juridisch uitvoerbaar en de overheid is bezig om de 
bewezen ADAS-systemen verplicht te stellen in voertuigen. 
Optie 4 (5 punten): deze optie heeft geen invloed op juridisch vlak.  
7. Ecologisch: is het plan ecologisch aanvaardbaar?  
Optie 1 en 2 (5 punten): CAT zorgt voor een capaciteitsverbetering van de wegen, waardoor er naar 
verwachting minder wegen hoeven worden aangelegd (ERTRAC, 2019). Deze optie voorkomt dat er 
meer schade wordt aangericht aan de natuur door het leggen van nieuwe snelwegen.  
Optie 3 (1 punt): deze optie draagt niet bij aan het verbeteren van de wegcapaciteits- en de 
congestieproblemen. In de toekomst zal men genoodzaakt zijn om extra wegen aan te leggen om de 
grote goederenstroom te kunnen faciliteren.  
Optie 4 (1 punt): de spoorwegen in Nederland zijn belaste en bij een toename van het aantal 
treingoederen, zullen er meer spoorwegen in Nederland aangelegd moeten worden (Kruidhof, 2018). 
 
Acceptability 
1: Is de strategische optie rendement vol (winstgevend) 
Optie 1 (5 punten): Voor de onderbouwing wordt verwezen naar het verdienmodel en de kosten en 
baten van CAT in hoofdstuk 6. 
Optie 2 (1 punt): De transporteurs geven aan dat als de chauffeurskosten niet significant lager wordt, 
dat de implementatie van CAT onvoldoende financieel rendement op zal leveren voor het bedrijf om 
een dergelijke investering te kunnen legitimeren (Interview4, 2021).  
Optie 3 (1 punt): het financieel rendement zal niet significant verschillen ten opzichte van de huidige 
situatie.  
Optie 4 (5 punten): uit onderzoek blijkt dat treinvervoer per Tonkilometer €4 kost en voor LZV’s is dit 
bedrag €15.   
2. Is het geaccepteerd door belanghebbenden?   
Optie 1 en 2: deze strategische optie is nog niet of nauwelijks geaccepteerd door de 
belanghebbenden van CAT en is op dit moment enkel interessant voor de early adopters.  
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Bijlage XXI: De kritieke prestatie indicatoren van transport  
 

  
Figuur 48: Een overzicht van de prestatie indicatoren voor transportbedrijven per cluster. 
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Bijlage XXII: De IMIAT  roadmap

Figuur 49: de IMIAT roadmap opgesteld vanuit het IMIAT-oogpunt.  
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