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Achtergrond en onderzoeksvraag
• Het CATALYST Living Lab is een community en toegepast
onderzoeksprogramma voor de verbetering van veiligheid, efficiëntie en
duurzaamheid in de logistieke sector; CATALYST ontwikkelt, test en
verbetert Connected Automated Transport (CAT) innovaties voor het zware
wegtransport
• Bij toetreding van CATALYST is met de logistieke partners afgesproken dat
zij een benchmark ontvangen die laat zien hoe zij zich verhouden tot de
andere CATALYST partners met betrekking tot CAT-innovaties.
• Dit document bevat de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens van de
CATALYST partners ten aanzien van de volgende onderzoeksvraag:
• In hoeverre zijn de huidige logistieke partijen klaar voor (het
implementeren van) CAT-innovaties en hoe verhouden deze partijen
zich tot elkaar?

• De resultaten zijn gebaseerd op een online enquête die in Q3 2020 is
afgenomen onder het management van de logistieke partners binnen het
CATALYST Living Lab. De response rate bedraagt 61% (n=11).
• De enquête zal verder worden verbeterd en herhaald. Dan zullen ook de
nieuwe toetreders worden meegenomen in de analyse.
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Opbouw en scope
Benchmark
• De benchmark bestaat uit 3 delen:
• Deel 1: Introductie en organisatiekenmerken
• Deel 2: Connected Corridors
• Deel 3: Smart Yards

• Deel 1 gaat in op de organisatie in het algemeen en
de innovatiecultuur.
• Zowel deel 2 als deel 3 bestaan uit vragen die
afgeleid zijn uit de domeinen zoals geformuleerd in
de CATALYST-visie: supply chain, users, data en
infrastructuur. Legal & policy valt voor nu buiten
de scope aangezien dit regelgeving op nationaal
niveau betreft.

Deel 1

Algemene
gegevens

Organisatie en
innovatie

Connected corridors
Deel 2

• Transporteurs krijgen vragen uit alle delen van de
benchmark; havenbedrijven alleen uit deel 1 en
deel 3 omdat zij meer georiënteerd zijn op de ‘smart
Deel 3
yard’ werkpakketten in CATALYST.
• Voor verdere achtergrond, zie bijlage.

Intro

Algemeen

Voertuigen en
supply chain

Users

Data en infra

Voertuigen en
supply chain

Users

Data en infra

Smart Yards

Algemeen
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Organisatiekenmerken CATALYST partners
Belangrijkste bevindingen 1/3

• Organisatiekenmerken - De deelmarkten distributievervoer, internationaal transport en winkeldistributie
zijn het grootst. De CATALYST partners zijn het meest actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk.
• Innovatie – Het realiseren van gezond economisch bedrijfsresultaat is voor meeste organisaties grootste
uitdaging; De beperkte beschikbaarheid van (volwassen) technologie en onduidelijkheid wetgeving zijn de
belangrijkste barrières om CAT-innovaties toe te passen in de eigen organisatie;
• Gemiddeld investeren organisaties naar eigen schatting 5% van de omzet in innovatie, dit verschilt tussen organisaties;
• De CATALYST partners scoren hoog op zelf gerapporteerde openheid ten aanzien van innovaties;
• Over het algemeen hebben managers interesse in nieuwe technologieën en zijn ze hier goed van op de hoogte. Hun
inschatting is dat hun medewerkers (chauffeurs, planners, yard-medewerkers) hier minder mee bezig zijn.
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Connected Corridors
Belangrijkste bevindingen 2/3
• Voertuigen en supply chain
• DAF is het meest genoemde voertuigmerk in operatie. Gemiddeld zijn er 4 niet-verplichte ADAS-systemen aanwezig in
de voertuigen (o.a. Cruise Control, Adaptive Cruise Control en Forward Collision Warning). Een enkele transporteur
heeft ook dashcams.
• De Super Ecocombi wordt gezien als de meest interessante CAT-innovatie voor de corridor. Bijdrage aan efficiëntie,
onderscheidend vermogen, duurzaamheid, veiligheid, doorstroming worden genoemd als belangrijke beoogde effecten van
CAT-innovaties.
• Het merendeel van de transporteurs maakt nog geen gebruik van informatiediensten. De interesse hierin is hoog:
met name wat betreft in-truck informatie voor gevaarlijke situaties.

• Users
• Chauffeurs – Code95 behoort tot de verplichte opleiding. Niet-verplichte trainingen zijn vaak afhankelijk van wensen
van de chauffeur. In deze trainingen komen bij de meeste organisaties de verschillende ADAS-systemen en
(bedrijfsspecifieke) technische applicaties aan bod.
• Planners – CAT-gerelateerde innovaties komen niet of nauwelijks aan bod in plannersopleidingen. Niet-verplichte
trainingen zijn vaak afhankelijk van wensen van de planner en wat past bij het functioneren.

• Data en infra
• Uitwisselen transporten - E-mail is verreweg de meest gebruikte manier om transporten uit te wisselen (80% maakt
hier gebruik van). De helft van de transporteurs maakt dagelijks gebruik van e-mail én 1 platform (e.g. Teleroute,
Transporeon, Timocom, Uber Freight) voor het uitwisselen van transportritten.
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Smart Yards

Belangrijkste bevindingen 3/3
• Voertuigen en supply chain
• Verbetering van veiligheid (64%) en bijdrage aan efficiëntie van bedrijfsoperatie (55%) zijn de belangrijkste beoogde
effecten van CAT-innovaties op het eigen terrein volgens de meerderheid van de bedrijven.
• De meerderheid (55%) van de transporteurs heeft 2 typen transportmiddelen in gebruik op het eigen terrein: trucks en
terminal trekkers. AGV’s zijn alleen in gebruik in het havengebied. Een enkel bedrijf maakt gebruik van swap body
carriers.
• De meeste partijen hebben interesse in infrastructuur-voertuig communicatietechnologieën (een enkeling noemt hierbij
ook de ontwikkeling van 5G). Partijen die actief onderdeel zijn van de smart yard pakketten in CATALYST hebben de
meeste interesse in smart dolly's/ autonome voertuigen.

• Infra
• De verwachtingen ten aanzien van benodigde aanpassingen aan de infrastructuur voor het mogelijk maken van CAT zijn
wisselend.
• Meerderheid van de bedrijven vindt dat er een vorm van een ontkoppelpunt nodig is. De meningen zijn verdeeld over het
type ontkoppelpunt dat nodig is.

• Data
• Een beperkt deel van de transporteurs deelt nu al locatiegegevens (20%) of herkomst-bestemming data (20%).
Transporteurs verwachten dat het delen van deze data in de toekomst wél nodig is.
• Op dit moment maken alle transporteurs gebruik van fleet management/ transport management systemen voor het delen
van data. In de toekomst verwachten meer transporteurs gebruik te maken van de digitale vrachtbrief (70%) en zien we
ook verschuivingen ten aanzien van mobiliteitsapps.
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Conclusies logistieke partijen en ontwikkeling van CAT
• De bevindingen ten aanzien van organisatiekenmerken, connected corridors en smart yards kunnen worden
samengevat in onderstaande tabel
Organisatie

Voertuig & SC.

User

Infra

Data

•

• CAT-innovaties dienen bij
te dragen aan efficiëntie,
duurzaamheid,
veiligheid, doorstroming
• Meeste interesse ligt bij
(korte-termijn) CATinnovaties zoals de Super
EcoCombi en in-truck
informatiediensten.

CAT-innovaties komen
beperkt aan bod in
opleidingen. Bij chauffeurs
is er meer aandacht voor
(o.a. ADAS) dan bij planners.

Organisaties weten nog niet
goed of en wat voor
aanpassingen aan de
infrastructuur nodig zijn
voor het mogelijk maken
van CAT (op yards).

• Organisaties lijken het meeste
bezig/ meest duidelijke
verwachtingen te hebben ten
aanzien van digitaliseren en
automatiseren van data delen.
• Data delen zal in de toekomst
naar verwachting meer via
(automatische) systemen lopen en
minder via de planner.

•

Organisaties staan open voor
nieuwe ontwikkelingen, maar zijn
hier nog niet altijd actief mee aan
de slag.
Het realiseren van gezond
economisch bedrijfsresultaat is
voor meeste organisaties grootste
uitdaging.

• Voor verdere ontwikkeling van Connected Automated Transport kunnen we de volgende aandachtspunten
aanwijzen:
• We zien dat met name de transportbedrijven in CATALYST aandacht hebben voor korte termijn innovaties zoals de
Super EcoCombi. Realiseren van gezond economisch bedrijfsresultaat heeft de grootste prioriteit. De transporteurs
hebben minder aandacht voor lange termijn-innovaties en weten nog niet altijd goed wat er op hen afkomt.
• Het is de opdracht aan CATALYST om nog beter inzichtelijk te maken:
•
•

Wat de impact is van de verschillende innovaties (op efficiëntie, duurzaamheid, veiligheid, doorstroming);
Wat ervoor nodig is om voor te bereiden op de implementatie van deze innovaties (o.a. op het gebied van users, infra, data), zowel door
middel van theoretische simulaties, als de voorbereiding op praktische proeven.
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Aanbevelingen voor doorontwikkeling benchmark
• Op basis van de eerste CATALYST benchmark kunnen we
verbeterpunten voor doorontwikkeling tot de volgende
benchmark formuleren:
• Maak onderscheid voor de respondenten om aan te geven of ze een
eigen wagenpark hebben of hier derden voor inhuren;
• Maak de Connected Corridor vragen ook beschikbaar voor
havenbedrijven;
• Verhoog de response rate door: inkorten van de benchmark en/of
het afnemen van een telefonisch interview;
• Breid het aantal ondervraagden uit naar transporteurs buiten het
CATALYST Living Lab om zo een breder beeld te krijgen van de
gereedheid ten aanzien van Connected and Automated Transport
in de gehele sector. Bij een groter aantal respondenten is het
mogelijk om samenhang tussen de verschillende onderdelen
statistisch te toetsen.
• Ontwikkelen van een ‘CAT-maturity’ model: een volgende stap zou
kunnen bestaan uit het maken van een rangorde welk bedrijf
meer/minder gereed is voor het implementeren van CATinnovaties.
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Algemeen: organisatiekenmerken en innovatie
10

Percentage van CATALYST partners met
voertuigmerk in vloot

Organisatiekenmerken:

100%

Deelmarkten, landen, voertuigen

80%

60%

• De deelmarkten distributievervoer, internationaal transport
en winkeldistributie zijn het grootst. Het aantal
deelmarkten waarin de partners actief zijn varieert van 1-7
met een gemiddelde van 3 markten.
• De CATALYST partners zijn het meest actief in Nederland,
België, Duitsland, Frankrijk. Overige landen: 20%: Luxemburg,
Polen, Spanje, Zweden; 10%: Denemarken, Italië, Oostenrijk, Zwitserland,
Roemenië

40%
20%
0%

DAF

Scania

Volvo

Mercedes

Iveco

CATALYST partners zijn actief in de volgende
deelmarkten

• Alle partners met eigen vloot hebben DAF-voertuigen. Daarna
komen Scania en Volvo het meest voor. Renault en MAN komen het
minst voor.

3%

Percentage van de CATALYST partners
dat actief is in een land

Distributievervoer - transport van
stukgoederen
Internationaal transport

3% 3%
19%

Winkeldistributie

10%

Bouwmaterialenvervoer

100%

10%

Levensmiddelendistributie

80%

16%

Geconditioneerd- en sierteeltvervoer

60%
10%

40%
20%

Zeecontainertransport
10%

0%

16%

Afvalstoffentransport
Exceptioneel transport

Nederland

België

Duitsland

Frankrijk

Verenigd
Koninkrijk

Luxemburg
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Gezond economisch bedrijfsresultaat is voor
meeste organisaties grootste uitdaging
• Innovatie/implementatie van
technologieën en voldoen aan de
vraag van klanten vormen
daarnaast de grootste uitdagingen
voor organisaties

Wat zijn de komende 12 maanden (tot medio 2021) de grootste
uitdagingen voor uw organisatie?
Een gezond economisch bedrijfsresultaat realiseren/ behouden

Innovatie/ implementatie van nieuwe technologiën

Voldoen aan de vraag van klanten

Voldoende gekwalificeerd personeel vinden

Verbeteren van efficiëntie

Bedrijfsvoering 'Corona-proof' maken en continuïteit organisatie waarborgen

Anders

Duurzaamheidseisen (vanuit overheid)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentage organisaties
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Investering in innovatie en in Connected Automated
Transport loopt sterk uiteen tussen de partners
Gemiddeld % van omzet investering in innovatie
Gemiddeld % van omzet investering in CAT gerelateerde projecten
Gemiddeld is het aandeel van CAT in totale innovatie

~ 5%
~ 1%
~ 16%

Noot: alle respondenten geven aan dat de getallen grove schattingen zijn
Organisatie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Investering in innovatie
als percentage van de
omzet

0

1

1

1

2

2

2

4

5

15

25

Investering in CAT
gerelateerde projecten
als percentage van de
omzet

0

0.0001

0

0.01

0.5

1

0

1

1

5

5

Aandeel CAT in totale
innovatie investering

0

0%

0%

1%

25%

50%

0%

25%

20%

33%

20%
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Beschikbaarheid technologie en onduidelijkheid
wetgeving belangrijkste barrières
• Andere barrières die voor
de eigen organisatie zijn
genoemd:
• Rol transporteur
behouden
• Interne organisatie/
governance

Wat zijn naar uw idee de grootste barrières om CAT-innovaties toe te
passen in uw organisatie/ de sector?
Beschikbaarheid (volwassen) technologie

Wet - en regelgeving is nog onduidelijk
(bijv. rij- en rusttijden, belasting infrastructuur)
Maatschappelijke weerstand
(waaronder vakbonden)
Commerciële haalbaarheid /
onderliggend business model onduidelijk
R&D middelen zijn beperkt /
Innovatiekosten zijn hoog
Beperkte informatie/ kennis in de sector
over CAT toepassingen
Weerstand bij de uitvoerenden
(chauffeurs, planners)
Er zijn geen uitdagingen,
we kunnen gewoon van start
Voldoende gekwalificeerd personeel vinden
Weerstand in de organisatie (bestuurlijk)

Gemiddelde over organisatie

Gemiddelde over sector
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De CATALYST partners scoren hoog op zelf
gerapporteerde openheid ten aanzien van innovaties
• Of kennis
automatisch wordt
doorgegeven aan
nieuwe
medewerkers hangt
af van de
organisatie

Openheid ten aanzien van innovatie in organisaties
Originele ideeën zijn zeer waardevol in ons bedrijf
De leidinggevenden in ons bedrijf moedigen
werknemers aan om hun creativiteit te ontwikkelen
In ons bedrijf is het belangrijk dat werknemers open
staan voor nieuwe dingen
Kennis wordt automatisch doorgegeven aan nieuwe
werknemers in ons bedrijf
In ons bedrijf is een dynamische bedrijfscultuur die
leren en creativiteit aanmoedigt
Helemaal oneens Oneens

Neutraal

Eens

Helemaal eens

Gemiddelde score
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Inschatting van interesse en kennis van technologie
Management, chauffeurs, planners, yard-medewerkers
Interesse en kennis van nieuwe technologie
• Over het algemeen hebben de
respondenten interesse in
Helemaal niet geïnformeerd
Niet geïnformeerd
Neutraal
Goed geïnformeerd
nieuwe technologieën en zijn
ze hier goed van op de hoogte.
YardHun inschatting is dat hun
medewerkers
medewerkers hier minder mee
bezig zijn.

Heel goed geïnformeerd

Planners
Noot: het interesse – en kennisniveau
is voor alle typen medewerkers
ingeschat door het management
•

Bijv: In hoeverre zijn uw chauffeurs/
planners/ yard-medewerkers naar uw
inschatting geïnteresseerd in de
nieuwste technologische ontwikkelingen
in de autosector. Zijn zij …?

Chauffeurs

Management
Helemaal niet geïnteresseerd

Niet geïnteresseerd

Op de hoogte - gemiddelde

Neutraal

Erg geïnteresseerd

Heel erg geïnteresseerd

Interesse - gemiddelde
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Connected and Automated Transport op Corridors
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ADAS in huidige voertuigen

Percentage van CATALYST partners met
voertuigmerk in vloot
100%
80%

• Gemiddeld zijn er 4 niet-verplichte ADASsystemen aanwezig. Sommige systemen, zoals
Blind Spot Monitor, zijn recenter op de markt
gebracht dan andere (zoals bijv. Cruise
Control). Dit zou het verschil kunnen
verklaren.
• Andere systemen die aanwezig zijn: dashcam
i.c.m. telematica en Regenerative Braking
System (RBS)

60%
40%
20%
0%

DAF

Scania

Volvo

Mercedes

Iveco

Percentage van CATALYST partners met ADAS
systeem in voertuigen
0%

Verplicht

• Cruise Control, Adaptive Cruise Control en
Forward Collision Warning zijn de systemen
die bij een groot deel van de CATALYST
partners in de voertuigen aanwezig zijn.

20%

40%

60%

80%

Advanced Emergency Braking System
Lane Departure Warning System
Electronic Stability Control
Cruise Control

• Noot: theoretisch gezien zou bij 100% van de
organisaties ESC aanwezig moet zijn

Niet-verplicht

Adaptive Cruise Control
Forward Collision Warning
Predictive Cruise Control
Blind Spot Monitor

Lane Keeping Assistant
Anders
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100%

Super EcoCombi is meest interessant als innovatie
voor de corridor. Meerdere beoogde effecten
• Bijdrage aan efficiëntie, onderscheidend
vermogen, duurzaamheid, veiligheid,
doorstroming zijn allemaal belangrijk
In hoeverre heeft u interesse in de volgende
CAT-innovaties voor de corridor?
Superecocombi/ High capacity
voertuigen

Welke beoogde effecten dienen CAT-innovaties op
de corridor te hebben?
Bijdrage aan efficiëntie bedrijfsoperatie
Voorop willen blijven lopen in de sector
Bijdrage aan duurzaamheid
Verbeterde verkeersveiligheid

Autonome vrachtwagen

Verbeterde veiligheid voor mijn chauffeurs
Bijdrage logistieke performance gehele sector

Truck platooning (geen chauffeur
meer in het volgende voertuig)

Verbeterde doorstroming op de weg
Verhoogd rijcomfort voor mijn chauffeurs

Truck platooning (chauffeur in de
cabine)

Verbetering van de (weg)infrastructuur

Helemaal niet
Niet
Neutraal
Erg
Heel erg
geïnteresseerd geïnteresseerd
geïnteresseerd geïnteresseerd

Gemiddelde score

Ondersteuning planners
Klanten vragen erom
Helemaal
oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Helemaal eens

Gemiddelde score
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Interesse in informatiediensten
is hoog
• De meeste transporteurs maken gebruik van
boordcomputers en mobiele telefoon (met
applicaties). Onboard unit en los navigatiesysteem
worden minder gebruikt.
• Het merendeel van de transporteurs maakt nog
geen gebruik van informatiediensten.
• Een van de transporteurs maakt al gebruik van een
informatiedienst (Simacan, last-mile guidance); een
andere van in-truck wegsensordata.

In hoeverre heeft u interesse in de volgende in-truck
informatiediensten?

• Interesse in informatiediensten is hoog. De
In-truck brengen van wegsensordata
gemiddelde interesse is het hoogst voor in-truck
Data van gemeenten voor planning en routering
informatie over gevaarlijke situaties (bijv.
ongevallen, verloren lading) en wegwerkzaamheden.
In-truck brengen van actuele informatie
Intelligente verkeerslichten of iVRI’s
In-truck signalering en snelheidsadviezen
In-truck informatie over gevaarlijke situaties
Helemaal niet
geïnteresseerd

Niet
geïnteresseerd

Neutraal

Erg
geïnteresseerd

Heel erg
geïnteresseerd

Gemiddelde score
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Bij de meeste organisaties komen
CAT-gerelateerde innovaties aan
bod in chauffeursopleiding
• De meeste organisaties verplichten chauffeurstraining
naast Code-95 en Rijbewijs
• Aantal uur verplichte training voor chauffeurs varieert van 2-16 uur
per jaar, met een gemiddelde van 8 uur. Met name ‘zuinig rijden’
trainingen en afleverinstructie voertuigen worden vaker genoemd.

• Niet-verplichte trainingen zijn vaak afhankelijk van wensen van
de chauffeur. Verschillende onderwerpen zijn: duurzame
inzetbaarheid, ladingzekerheid, ADR-training, specifieke
bedrijfsprocessen.
• In deze trainingen komen bij de meeste organisaties de
verschillende ADAS-systemen en (bedrijfsspecifieke)
technische applicaties aan bod.
• Feedback op rijgedrag baseren de meeste organisaties - van hoog
naar laag – op:
1. Scores vanuit het voertuig (dashboard/ telematica);
2a. Uitdraaien van brandstofregistratie systemen;
2b. Chauffeurstrainings-programma's
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CAT-gerelateerde innovaties komen niet of
nauwelijks aan bod in plannersopleidingen
• Aantal uur verplichte training voor planners varieert van 2-40
uur per jaar, met een gemiddelde van 14 uur.
• In inwerktrajecten komen onder andere de volgende thema’s aan
bod: rij-rusttijden, cabotage, ladingzekering, toegelaten gewicht en
asdrukken, gebruik planningssystemen, data-analyse, lean,
sustainability

• Niet-verplichte trainingen zijn vaak afhankelijk van wensen van
de planner en wat past bij het functioneren, dit kan variëren van
talencursus, cursus excel, data analyse tot management
opleiding. Het aantal uur varieert van 0-40 uur per jaar.
• In deze trainingen voor planners komen bij de meeste
organisaties niet of nauwelijks CAT-gerelateerde
onderwerpen aan bod. Een enkele organisatie gaat kort in op
de nieuwste ontwikkelingen. Eén organisatie geeft aan in te
gaan op (ACC) konvooi rijden en zuinig rijden.
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Data delen, data beschikbaarheid,
uitwisselen van transporten

Hoe vaak maak je gebruik van de volgende manieren
voor het uitwisselen van transport(ritten)?
Overig

• Data delen – 50% van de bedrijven is bereid tot data delen (eens-helemaal eens);
80% van de bedrijven kan data delen (eens-helemaal eens); en 40 % (eens) geeft aan
data te mogen delen
• Data beschikbaarheid – Gemiddeld hebben transporteurs 6 van de 10 typen data
beschikbaar over een voertuig/ rit. Veelal zijn dit locatie – en gebruiksgegevens.
• Uitwisselen van transporten - E-mail is verreweg de meest gebruikte manier om
transporten uit te wisselen (80% maakt hier gebruik van). De helft van de
transporteurs maakt dagelijks gebruik van e-mail én 1 platform (e.g. Teleroute,
Transporeon, Timocom, Uber Freight) voor het uitwisselen van transportritten.
•

Transporeon
Teleroute
Timocom
Uturn
Uber Freight
Quicargo
Boxreload (voorheen Paris)
E-mail
0

Nog eens 20% van de transporteurs maakt dagelijks gebruik van e-mail en sporadisch van een platform
voor het uitwisselen van transport; 10% gebruikt maandelijks e-mail; en de laatste 20% maakt nauwelijks
gebruik van uitwisseling of alleen van interne systemen.

Mogelijkheid tot data delen

2

4

6

8

10

Aantal transporteurs
Nooit

Jaarlijks

Maandelijks

Wekelijks

Dagelijks

Nvt

Welke data is beschikbaar over een voertuig/ rit?

Ik mag (vanuit juridisch oogpunt/ organisatiebeleid)
data delen met andere transporteurs (denk aan route,
bestemming, voertuigkarakteristieken)

Locatie voertuig (GPS)
Verbruik
Herkomst-Bestemming
Rijstijl

Ik wil (ben bereid tot) data delen met andere
transporteurs (denk aan route, bestemming,
voertuigkarakteristieken)

Voertuig totaalgewichten
Event data recorder (bijv. registratie van harde remmingen,…
Aslasten

Ik kan (het is technisch te realiseren) data delen met
andere transporteurs (denk aan route, bestemming,
voertuigkarakteristieken)

Verdeling van gewicht over ladingeenheden

Videobeelden van de weg (dashcam)
Hellingshoek (van de weg)

Helemaal oneens

Gemiddelde score

Oneens

Neutraal

Eens

Helemaal
eens

0

2

Aantal bedrijven

4

6

8

10
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Connected and Automated Transport op Yards
24

Transportmiddelen op yards, meeste interesse in I2Vcommunicatie
• De meerderheid (55%) van de transporteurs heeft 2
typen transportmiddelen in gebruik op het eigen
terrein: trucks en terminal trekkers.

• De meeste partijen hebben interesse in infrastructuurvoertuig communicatietechnologieën (een enkeling
noemt hierbij ook de ontwikkeling van 5G).

• AGV’s zijn alleen in gebruik in het havengebied. Een
enkel bedrijf maakt gebruik van swap body carriers.

• Partijen die actief onderdeel zijn van de smart yard
pakketten in CATALYST hebben de meeste interesse in
smart dolly's/ autonome voertuigen.

Welke transportmiddelen worden gebruikt binnen de
processen op het eigen terrein?

In hoeverre heeft u interesse in de volgende CAT-innovaties
voor uw eigen yard?
Infrastructure-to-Vehicle (I2V) communicatie

Trucks

Yard tractors/ Terminal trekkers

Geofencing

AGVs (Automated Guided Vehicles)

Intelligente Verkeersregelinstallatie of iVRI ('slim
stoplicht')

Anders
Smart dolly/ autonomous vehicle (bijv. Volvo Vera)
0

2

4

Aantal bedrijven

6

8

10

Helemaal niet
geïnteresseerd

Niet
geïnteresseerd

Neutraal

Erg
geïnteresseerd

Gemiddelde score
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Heel erg
geïnteresseerd

Gemengd beeld ten aanzien van verwachte aanpassingen aan
infrastructuur voor het mogelijk maken van CAT
Wat verwacht je dat er nodig is aan aanpassingen aan de fysieke
infrastructuur op het eigen terrein om CAT concepten mogelijk te
maken?

• Benodigde aanpassingen

• Grofweg kunnen de bedrijven in 4 groepen worden
ingedeeld:
•
•
•

•

Ontwikkelaars – Aanpassingen zijn nodig en zijn in
ontwikkeling ~27%
Zoekers – Deze bedrijven weten bij 1 of meerdere
aanpassingen (nog) niet of deze nodig zijn ~27%
Mismatch – Bedrijven achten aanpassing nodig, maar deze
is nog niet aanwezig en niet in ontwikkeling. Werk aan de
winkel voor deze groep? ~ 27%
Klaar voor de toekomst – Bedrijven geven aan dat er
geen aanpassingen nodig zijn ~18%

• In de vrije invulruimte heeft geen van de bedrijven
aangegeven welke andere mogelijke aanpassingen aan de
infrastructuur zij nodig achten.

'Slimme infrastructuur' om communicatie met voertuigen
mogelijk te maken

Is dit nu al aanwezig?

•

Meerderheid van de bedrijven (64%) vindt dat er geen
afgesloten baan voor autonome voertuigen nodig is,
Met betrekking tot andere mogelijke aanpassingen is een
gemengd beeld.

6

Dedicated laan (afgesloten baan) voor autonome voertuigen

Ontkoppelpunt (op (de rand van) eigen terrein)

Nee

3

7

5

Weet niet

2

3

2

0%

1

5

5

Ontkoppelpunt (op (de rand van) eigen terrein)

3

2

4

Dedicated laan (afgesloten baan) voor autonome voertuigen

Ja

2

8

'Slimme infrastructuur' om communicatie met voertuigen
mogelijk te maken

Is dit nodig?

•
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2

4
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2
80%

In ontwikkeling
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100%

Meerderheid van de bedrijven vindt dat er een vorm van
een ontkoppelpunt nodig is
• De meerderheid van de bedrijven (73%) vindt dat er een
vorm van een ontkoppelpunt nodig is; 18% vindt dit niet
nodig; en 9% weet (nog) niet of het nodig is.

• In de gevallen waar al een ontkoppelpunt aanwezig is, is
dit in 36% van de gevallen op (de rand van) het eigen
terrein.

Is dit nu al aanwezig?

• De meningen zijn verdeeld over het type ontkoppelpunt
dat nodig is.

Wat voor terrein is er naar uw verwachting nodig voor het
ontkoppelen van transport? In hoeverre is dit al aanwezig?
Ontkoppelpunt als dienst van het havenbedrijf

1

9

1

Gedeeld terrein met omliggende bedrijven

1

9

1

Ontkoppelpunt op (de rand van) eigen terrein

4

7

Een ontkoppelpunt is een locatie waar lange afstandstransport en de last-mile van
elkaar losgekoppeld worden. Dit kan in de vorm van een parkeerplaats of wachtplaats
zijn.
Ontkoppelpunt als dienst van het havenbedrijf

Is dit nodig?

De verwachting is dat sommige meer geautomatiseerde voertuigen in de toekomst
eerder toegestaan zullen zijn op yards dan op de openbare weg. Dit kan worden
opgevangen door het gebruik van een ontkoppelpunt waarbij een vrachtwagen naar een
locatie aan de rand van de yard rijdt, zijn lading/ trailer daar loskoppelt en zijn weg
vervolgt. De lading/ trailer kan dan door een meer geautomatiseerd voertuig verder
worden afgehandeld op de yard.

5

Gedeeld terrein met omliggende bedrijven
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Ontkoppelpunt op (de rand van) eigen terrein
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2
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3

4
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4
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1
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Typen data om te delen voor het realiseren van CAT –
data wordt nu (nog) beperkt gedeeld
Welke data moet er gedeeld worden om CAT concepten op het
eigen terrein mogelijk te maken? En gebeurt dit nu al?

• Een beperkt deel van de transporteurs deelt nu al
locatiegegevens (20%) of herkomst-bestemming
data (20%).
Gebeurt dit nu al?

• Andere typen data waarvan enkele transporteurs
verwachten dat het belangrijk wordt: voertuig-en
ladingidentificatie, schotelhoogte, of transport
geschikt is voor de SuperEcocombi.

Wat is er nodig?

• Transporteurs verwachten dat het delen van deze
data in de toekomst wél nodig is.

Anders
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Data delen nu en straks – transporteurs verwachten in de
toekomst andere middelen te gebruiken
Data delen nu en straks - Hoe deelt uw organisatie nu data? Hoe zou dit
in de toekomst moeten?

• In de toekomst verwachten meer
transporteurs gebruik te maken van de
digitale vrachtbrief (70%) en zien we ook
verschuivingen ten aanzien van
mobiliteitsapps (bijv. Truckmeister,
Greenflow for trucks).

Via Control Tower

5

In de toekomst

Via digitale vrachtbrief

Op dit moment

• Op dit moment maken alle transporteurs
gebruik van fleet management/ transport
management systemen voor het delen van
data; ook de planner (e-mail/ telefonisch)
speelt bij de meerderheid (90%) een
belangrijke rol;

3

2

7

Via een mobiliteitsapp
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3

3

Via Fleet Management/ Transport Management Systeem

4
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Transporteur/ planner geeft het door (e-mail/telefonisch)
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Colofon
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Colofon
• Project

Living Lab CATALYST (www.catalystlab.nl); 060.41503, TNO 2021 P11300

• Auteur

Elisah van Kempen

• Datum

Juli 2021

• Over dit document

Deze presentatie is een geanonimiseerde samenvatting van de resultaten. De
individuele bedrijfsbenchmarks zijn alleen voor het desbetreffende bedrijf
beschikbaar. Deze benchmark is onderdeel van het Living Lab CATALYST en wordt
op basis van voortschrijdend inzicht aangepast. De ambitie is om deze benchmark
jaarlijks uit te voeren en het aantal deelnemende bedrijven uit te breiden.
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op.

• Contact

elisah.vankempen@tno.nl

• Met medewerking van:
• Cornelissen, DPD Netherlands, Ewals Cargo Care, Getru bedrijven, GVT Group of Logistics, Overbeek Int. Transport,
Peter Appel Transport, Port of Rotterdam, Transportbedrijf R. Nagel, Van der Wal Transport, VOS Logistics
• TNO: Robbert Janssen, Jaco van Meijeren
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Achtergrondinformatie
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Living lab CATALYST
Ontwikkelen, testen en verbeteren van Connected Automated Transport Innovaties voor
duurzamer en veiliger wegtransport

• CATALYST ontwikkelt en versnelt Connected Automated Transport (CAT)-innovaties voor
veiliger, efficiënter en duurzamer zwaar wegtransport.
• Het CATALYST Living Lab is een community, kennishub en toegepast onderzoeksprogramma
voor de verbetering van veiligheid, efficiency en duurzaamheid gericht op de logistieke sector. We
doen dit door Connected Automated Transport (CAT) innovaties voor het zware wegtransport te
ontwikkelen, deze te testen en te verbeteren met behulp van simulaties en praktische
experimenten.
• Scope CATALYST: zie scope en definities.
• Meer weten? → www.catalystlab.nl
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CATALYST Applications In Scope | 2019 – 2021 – 2023 – 2029
Rigid body robots
Smart Yards

Connectivity, data
sharing and
matchmaking

Drivers / planners
of the future

Truck convoys /
truck platoons
Infrastructure
impacts

Intelligent traffic
lights (iVRIs)

Super EcoCombi /
EMS2 Duo-trailers

Advanced Driver
Assistance
Systems

Smart dolly robots
/ Smart Yards

15-7-2021
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Technologieën en definities (1/2)
• Truck Platooning kan worden omschreven als een groep van twee of meer
geautomatiseerde coöperatieve voertuigen, die een korte afstand aanhouden (op
ongeveer 1 seconde) gebruikmaken van voertuig-voertuig communicatie [3]. Hierbij
maken we onderscheid tussen [4]:
• Supported Platooning: De chauffeur is verantwoordelijk voor de rijtaak.
• Autonomous Platooning: De chauffeur in het volgende voertuig is niet meer
verantwoordelijk voor de rijtaak. Het systeem voert de volledige rijtaak uit binnen het
gespecificeerde Operational Design Domain (ODD).

• Super EcoCombi is een voertuigconcept waarbij twee standaard trailers van 13,6
meter in één vrachtwagencombinatie worden vervoerd [5]. De SEC is in totaal
ongeveer 32 meter lang, dat is bijna zeven meter langer dan de EcoCombi’s van
25,25 meter.
[3] Janssen et al. (2015). Truck Platooning. Driving the Future of Transportation
[4] ENSEMBLE D2.3 – Platooning use cases (2020)
[5] Verweij et al. (2020). Super EcoCombi Verkenning van kansen en verwachte effecten
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Technologieën en definities (2/2)
• In-truck informatie is een verzamelnaam voor verschillende technologieën die het
voertuig verbinden met de omgeving door actuele informatie in de truck te brengen [6].
• Denk hierbij aan tijd-tot-groen/rood of prioriteitsverlening bij verkeerslicht (iVRI), nadering
van hulpdiensten, wegsensordata, wegwerkzaamheden en snelheidsadviezen (zie
www.connectedtransportcorridors.nl)

• Smart dolly
• Een smart dolly is een dolly die het autonoom manoeuvreren van trailers mogelijk maakt bij
hubs en docking stations [7]. Een voorbeeld van een concept in ontwikkeling is de Volvo Vera.

[6] Connected Transport Corridors
[7] AEROFLEX
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Achtergrond Benchmarking
• Benchmarking kan worden omschreven als: “a continuous analysis of
strategies, functions, processes, products or services, performances, etc.
compared within or between best-in-class organizations by obtaining
information through appropriate data collection method, with the
intention of assessing an organization’s current standards and thereby
carry out self-improvement by implementing changes to scale or exceed
those standards” (Anand & Kodali, 2008; pp.259).
• Benchmarking kan voor verschillende doeleinden worden uitgevoerd.
Volgens de classificatie in Anand & Kodali (2008) voeren wij een
benchmark van het collaboratieve type uit; wij maken een
vergelijking om zo bij te dragen aan kennisontwikkeling – en
deling. In het 12-stappenmodel dat zij voorstellen (gebaseerd op het
veel geciteerde Xerox-model), volgt na de benchmark een gap-analyse,
een actieplan en de uitvoering (zie figuur 2). Deze laatste stappen zijn
gericht op het identificeren van de huidige kloof tussen de organisatie
en de concurrenten en het vervolgens ondernemen van actie op deze
kloof om het concurrentievoordeel te verbeteren of te behouden.

Proposed 12-phase benchmarking process (Anand & Kodali, 2008)

• Aangezien de focus ligt op het delen van kennis, voeren wij niet direct
een gap-analyse uit. In plaats daarvan geven we de individuele
bedrijfsscore in vergelijking met de gemiddelde CATALYSTscore.
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