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Doorbraken creëren in de combinatie van goederenvervoer-verkeersmanagement-truckplatooning

Opzet programma op basis van oogst 24u sessie (1|2 feb)
werkagenda versie 2 7 Maart
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CORRIDORS IN RELATIE TOT
LOPENDE SMART MOBILITY PROJECTEN

CORRIDORS IN RELATIE TOT LOPENDE SMART MOBILITY PROJECTEN
URSA MAJOR NEO
REAL-LIFE PILOT ON
PLATOONING
Rijkswaterstaat, DAF, Havenbedrijf
Rotterdam

SMART DATA FACTORY
INNOVATIONS: TRUCK
PLATOON MATCHING

2-TRUCK PLATOONING
MATCHING – TKI
DINALOG

INTERREG IAT – AP2
PLATOONING
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Provincie Gelderland, V-Tron

Havenbedrijf Rotterdam, TLN,
SmartPort Rotterdam, TKI Dinalog
(Topsector Logistiek), Simacan, Route42,
Calendar42, Ortec, Overbeek Int.
Transport, De Rijke Trucking
Innovatiecentrale, Erasmus Universiteit
Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam, TLN,
SmartPort Rotterdam, TKI Dinalog
(Topsector Logistiek), Simacan, Route42,
Calendar42, Ortec, Overbeek Int.
Transport, De Rijke Trucking
Innovatiecentrale, Erasmus Universiteit
Rotterdam
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Amsterdam
A4

SOCRATES2.0
Rijkswaterstaat, TomTom, Technolution, MAPtm

Den Haag
A20

INTERCOR
Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Provincie Noord-Brabant

A15

A2

Gouda

Utrecht

Arnhem

A12

CONCORDA V2X PLATOONING
Rotterdam (en haven) regio: Euroﬁber e.a. Amsterdam regio:
PPA, Fiat-Chrysler, NXP

Rotterdam

A16

A2

COOPERATIVE ITS CORRIDOR NL-AT
ROADWORKS WARNING

ROADMAP NEXT ECONOMY – TRUCK PLATOONING

MRDH, SmartPort

Nijmegen

3

‘s Hertogenbosch

JUMBO & IVRI’S MET DYNNIQ

A59

Rijkswaterstaat

ROTTERDAM MAINPORT TRAFFIC MONITOR

Jumbo, Dynniq, Provincie Noord-Brabant/SmartwayZ.NL

Breda

Havenbedrijf Rotterdam, TLN, Simacan, Deltalinqs

A58
ECOTWIN

Eindhoven

A67

Venlo

40

Ruhrgebied

DAF, NXP, TNO

E19

Antwerpen

MIRT GOEDEREN
CORRIDOR
Ministerie van IenW

HRT - geautomatiseerd
containervervoer
R’dam - Venlo

SMARTWAYZ.NL
Provincie Noord-Brabant, Ministerie van
IenW, Rijkswaterstaat, e.a.
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Daar sta je dan na afloop van dat doorpakdiner op een late, gure, regenachtige maandag-avond
eind november met de opdracht om een heuse werkagenda samen te stellen.

concretisering vanuit activiteiten waar energie in zit, gericht op het realiseren van doorbraken, en
waarin we drie dingen combineren: denkkracht, draagvlak en eigenaarschap.

En die werkagenda moet passen bij de dynamiek van die avond, waarop aan de hand van
het Manifest Truckplatooning zo’n 20 CEO’s vanuit de 4 O’s (Ondernemers, Overheden,
Onderwijsinstellingen en Omgeving) met elkaar in gesprek zijn gegaan. Met als uitkomst
ferme boodschappen, zoals ‘tempo maken, nú doorbraken forceren’, ‘maak van afzonderlijke kralen een ketting’ en ‘we gaan met z’n allen op pad, niet de stip op de horizon maar de richting is het belangrijkst, vanuit een gemeenschappelijke inspanning’.

Deze hand-out (versie 2) is gebaseerd op de oogst van de 24 sessie die we met de participanten op
1 en 2 februari bij Figi in Zeist hebben georganiseerd. Het vormt de basis voor de gedroomde werkagenda die we met de leden van het doorpakdiner gaan bespreken. Opdat we hen zo ook een rol van
betekenis kunnen geven bij het wegnemen van de knelpunten en barrières die de brede uitrol en
toepassing van deze innovatieve technieken in de weg staan

Maar hoe doe je dat? Als overheid
hebben we nogal de neiging om in
splendid isolation iets te bedenken,
wat we dan watervalachtig over die bekende heg kieperen. Gelukkig hadden we
goede ervaringen met een 24 uurssessie waarin we met de professionals het
vraaggestuurd innoveren operationaliseerden – nadrukkelijk op basis van de
behoeften van participerende partijen
– om zo te komen tot de juiste focus en

Graag dank ik alle betrokkenen voor hun geweldige inzet, inspiratie en energie, inclusief de collega’s van Turner; zonder hun ‘strategie = executie’-expertise was dit resultaat niet bereikt!
Dirk-Jan de Bruijn
7 maart 2018

“Eigenbelang is de beste driver om samen te werken”
- Mark Frequin -
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Why
1. Het belang van logistiek en goederenvervoer
•
Goederenvervoer is de ruggengraat van de Nederlandse economie en de basis voor de positie van Nederland als handelsland. Ons land heeft een uitstekende
reputatie als distributieland en als ‘Gateway to Europe’.
Zonder goederenvervoer valt de Nederlandse economie
stil.

•

•

2. Groei gaat gepaard met maatschappelijke uitdagingen
•
80% van het binnenlandse goederenvervoer gaat
over de weg. Op sommige wegen bedraagt het aandeel
vrachtvervoer wel 25% van de totale verkeersstroom, met
een stevige groei van het wegverkeer in het vooruitzicht.
Dit gaat gepaard met de nodige uitdagingen, zoals afnemende verkeersveiligheid, doorstroming, reistijdbetrouwbaarheid, chauffeurstekorten en toenemende (CO2) emissies.
Het is daarom van belang om de modaliteiten weg, water en spoor optimaal te benutten.
Vervoer dat toch over de weg gaat moet zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen door te
verslimmen, te verduurzamen én te verbinden. Met name op de logistieke aders.
Invulling van Klimaatakkoord Parijs (COP21) betekent dat de transportsector in 2050 60% CO2
reductie moet hebben gerealiseerd. De sector heeft de ambitie uitgesproken om de CO2-uitstoot van het wegvervoer in het jaar 2030 te willen halveren ten opzichte van het jaar 2015.

3. Kansen truckplatooning in gezamenlijke alliantie/community
•
Truckplatooning biedt kansen om bij te dragen aan deze uitdagingen:
•
TNO waardeert de maatschappelijke winst van truckplatooning op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en vermindering van emissies op €46M.
•
Het toepassen van truckplatooning werkt alleen als er een verbinding ontstaat in de keten van voertuig, data, logistiek en verkeersmanagement. Hier liggen kansen om synergie
te zoeken met projecten die zich richten op:

•

•

•
Het delen van data om lading te combineren en zo efficiënter op weg te gaan;
•
Het gebruiken van voertuigdata om veiligheidsberichten te genereren.
Er lopen al verschillende initiatieven op het gebied van truck platooning in Nederland.
Krachtenbundeling om te komen tot kritische schaalgrootte is nodig om zo ook een koppeling
te kunnen leggen met internationale agenda’s en industrie. Van 1000 bloemen bloeien naar
één sterke Nederlandse propositie.
Dit betreft een ontwikkeling die nadrukkelijk in internationale context moet worden opgepakt,
om te voorkomen dat we een systeem krijgen dat alleen in Nederland werkt en stagneert.

What (ambitie)
•

In 2020 rijden per dag 100 truckplatoons op de Tulipcorridor, waarmee:
•
Het een substantiële bijdrage levert aan CO2-reductie (tot 10%),doorstroming (o.a. door
hogere beladingsgraad), verkeersveiligheid d.m.v. gedeelde veiligheidsdata uit voertuigen.
•
Het is geïntegreerd in de logistieke praktijk en een levensvatbare businesscase voor het
bedrijfsleven ontstaat (o.a. door lager brandstofverbruik, hogere beladingsgraad en later
wellicht efficiëntere omgang met de rij- en rusttijden);
•
Duidelijk is onder welke randvoorwaarden truckplatooning grootschalig in Europa kan
worden geïmplementeerd (impact op infrastructuur, cybersecurity, privacy, wetgeving,
data delen, betaalsystemen etc.).

“What we call the beginning is often the end. And to make an
end is to make a beginning. The end is where we start from”
- T.S. Elliot -
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Proces: denkkracht,
draagvlak en eigenaarschap
vanuit co-creatie bundelen
•
•
•
•
•
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Vraaggestuurd innoveren: vanuit concrete
businessbehoeften
Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid
Samen sterk middels de corridorbenadering
Gericht op het creëren van doorbraken op het niveau
van het ecosysteem
Met een nadrukkelijke koppeling met de
maatschappelijke doelen bereikbaarheid, veiligheid
en duurzaamheid

Resultaat: van afzonderlijke
kralen op weg naar een
geïntegreerde ketting
•

•
•

“Inspelend op de
behoeftes van de partijen”

•
•
•

Backbone truckplatooning gebaseerd op Roadmap
Next Economy met goed ontwikkelde koppelvlakken
met bestaand programma Talking Logistics
Focus binnen 3 hoek goederenvervoer/
verkeersmanagement/truckplatooning
Waarin de verbinding wordt gelegd met
verschillende lopende projecten
Gericht op onderlinge samenhang en
wederzijdse versnelling
Met daarbij nog de opgave om de doorbraakthema’s
of barrières nader te concretiseren
Vasthouden van opgebouwde energie en vertrouwen
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TERUGBLIK: 24 UURS SESSIE
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Ruim 40 deelnemers waren er op 1 en 2 februari 2018 bij de
24 uurssessie in hotel Figi in Zeist; er stonden maar net genoeg
stoelen. Deelnemers van OEM’s, leveranciers, vervoerders, verladers, het kennisveld en overheden zijn samen op ‘trektocht’
gegaan, met als doel te komen tot een bundeling van denkkracht,
draagvlak en eigenaarschap. Het resultaat moest de aanzet vormen voor een gezamenlijke werkagenda die bijdraagt aan de
meest innovatieve corridor ter wereld. En die corridor moet op
zijn beurt weer een bijdrage leveren aan maatschappelijke en
economi-sche doelen. Dat is waar we het allemaal voor doen.
Inspiratie uit de praktijk
Beide dagen begonnen met inspiratie uit de praktijk, waarbij lopende projecten en initiatieven centraal stonden: van het
simuleren van platooning door middel van ACC, via het delen van
data van transportplanningen en platoon-matching, tot automatisch en autonoom rijdende containers in de nacht. Deze presentaties waren voor alle deelnemers heel inspirerend.

“Ontkoppelen driver/truck”
- Willem Bergsma -

Divergeren en convergeren
Uiteraard waren de deelnemers gekomen om een bij-drage te
leveren aan de eerste versie van een werkagenda. We zijn de
eerste dag gestart met divergeren op basis van de vragen: Welke vraagstukken spelen er bij jou en je bedrijf? Welke oplossingsrichtingen zouden daarvoor zijn? Welke aspecten zijn van
belang? Dit leverde goede gesprekken op.

De tweede dag stond in het teken van het identificeren van
de doorbraakthema’s: wat is er nu écht nodig waar we ons
op zouden moeten richten? Er zijn vier kansrijke thema’s en
concepten benoemd: Truckplatooning, Hub & spoke (zowel
distributie buiten en in de stad, als vrachtwagen en chauffeur loskoppelen), Voorspelbaarheid / betrouwbaarheid
reistijd (door het delen van data en een centrale verwerking van zowel logistiek proces als verkeersmanagement, later
omgedoopt tot Talking Logistics) en Opschaling.
Doorbraakthema’s en -initiatieven
Van de vier thema’s zijn er vanwege het enthousiasme bij de
deelnemers twee uitgewerkt in zogenoemde innovatiecanvassen: Truckplatooning en Talking Logistics. Dat is een belangrijke
eerste stap naar een werkagenda.
Voor Truckplatooning zal de komende maanden een concreet plan worden uitgewerkt, dat moet leiden tot een voorstel waarmee een beroep wordt gedaan op zogenoemde Juncker-financiering uit Europa. Hiervoor wordt gezocht naar
samenwerking met België en Duitsland om het ambitieuze doel van 100 platoons per dag, multi-brand en Level 2
mogelijk te maken.
Voor de horizon tot eind 2020 is het doel om vanuit de Rotterdamse haven met 100 platoons per dag te gaan rijden, single
brand en Level 2. Michiel Jak van Smart Port is de drijvende
kracht achter dit initiatief. Diverse partijen willen een bijdrage
leveren en sluiten aan.
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Vervolg
Uit de vele scherpe vragen en opmerkingen tijdens de plenaire gedeelten en de gesprekken in groepjes kan worden opgemaakt dat we van deze initiatieven veel mogen verwachten. Om deze thema’s
verder van de grond te krijgen worden vervolg bijeenkomsten gepland.

uit de rijksoverheid manual:

Ook wordt een volgende stap gezet naar een conceptwerkagenda en zal er terugkoppeling plaatsvinden naar de CEO’s die bij het doorpakdiner aanwezig waren. De intentie is om eventuele belemmeringen zo snel mogelijk op te lossen. Kortom: 2018 wordt een spannend jaar op weg naar de meest
innovatieve digitale corridor ter wereld.
245_0001_EU_Truck_Platooning_v2.indd 17

‘Nederland wereldwijd beste voorbereid op de zelfrijdende auto. Deze hoge positie danken we aan combinatie van korte
samenwerkingslijnen (integrale benadering, netwerkmanagement, community), goed onderhouden wegennet, kwaliteit digitale
infrastructuur én actief overheidsbeleid dat grootschalig testen van zelfrijdende (vracht)auto’s mogelijk maakt.’
- KPMG, Ronald Berger -

1. CORRIDOR EN BEDOELING > 2. TERUGBLIK 24 UURSSESSIE > 3. AMBITIE > 4. TRUCKPLATOONING EN PLATEAUPLANNING > 5. PROGRAMMA > 6. ACTIEPLAN > 7. PARTICIPANTEN > 8. BIJLAGE

7

creating
next
generation
mobility
uit de rijksoverheid manual:

DE MEEST INNOVATIEVE CORRIDOR TER WERELD
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“Centraal staat
implementatie van
smart logistics”

Het recente regeerakkoord heeft forse ambities als het gaat om de implementatie van smart mobility, gericht op het leveren van een zichtbare
en merkbare bijdrage aan onze maatschappelijke doelen (bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid). Een manier om deze ambitie waar te
maken is de realisatie van de meest innovatieve corridor ter wereld, die Nederlandse mainports (Rotterdam, Schiphol/Amsterdam, Eindhoven,
Venlo) en Greenports (Aalsmeer, Westland) verbindt met de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied. Om het vereiste commitment achter
deze gemeenschappelijke ambitie te verzilveren hebben 20 CEO’s onder voorzitterschap van DG Mark Frequin (IenW) hun krachten gebundeld
tijdens een doorpakdiner op 27 november 2017.
Tijdens die sessie is opdracht gegeven om – vanuit de participerende organisaties – een werkagenda te operationaliseren die loopt tot kerstavond 2020. Truckplatooning is daarbij nadrukkelijk gepositioneerd als een enabler (niet als een ‘eng’ doel): centraal staat de digitalisering
van transport, de implementatie van nieuwe logistieke mobiliteitsconcepten. In feite betreft het activiteiten die moeten voldoen aan de
volgende 5 criteria:
1.

2.
3.
4.
5.

Gedragen vanuit de logistieke praktijk van wegvervoer, inspelend op behoeften
van marktpartijen (vervoerders en verladers), concrete pilots/living labs (real life
tests) op die meest innovatieve corridor – focus op combinatie goederenvervoer,
verkeersmanagement en toepassing innovatieve technieken
Middels toepassing van innovatieve technieken – nieuwe technieken een stap verder
krijgen in de innovatielevenscyclus (‘van start-up naar scale-up’)
Met een zichtbare bijdrage aan maatschappelijke doelen als bereikbaarheid,
duurzaamheid en veiligheid
Vanuit het ecosysteem gericht op het creëren van doorbraken in thema’s als wet- en
regelgeving, digitale infrastructuur, veiligheid, sustainability, sociale innovatie, etcetera
Vanuit de gedachte dat meedoen ook betekent een focus op niet-competitieve
samenwerking; de resultaten vanuit pilots/living labs zijn beschikbaar voor de sector

Wat dan niet?
De insteek is de weg, dus géén modaliteiten als lucht, spoor of water, maar wél het
supporten van synchromodale oplossingen (immers, niet de weg staat centraal, maar
het opschalen van innovatieve logistieke concepten). De insteek vanuit de behoeften
van marktpartijen is de praktijk – pilots, proeftuinen, regelvrije zones, learning by doing
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(een gezonde wisselwerking denken/doen) – dus er vindt geen research of wetenschappelijk onderzoek plaats.
De insteek is vraaggestuurd innoveren vanuit concrete behoeften van partijen; het betreft dus geen aanbodgerichte innovatie vanuit de overheid. De insteek is realisme, gericht op concrete pilots met partijen die willen
investeren met cofinanciering; het zijn geen droom- of luchtkastelen. En last but not least is de insteek een
internationale positionering vanuit drie lidstaten (België, Duitsland en Nederland) gekoppeld aan de internationale agenda van de OEM’s; het gaat dus niet om geïsoleerde regionale of nationale projecten, maar wel om
regionale projecten die hieraan gekoppeld zijn/hiermee in verbinding staan.
Backbone als samenbindende clusters voor meerdere lopende initiatieven
1. ‘Wielen op de weg’ gedreven door Roadmap Next Economy met als doel om eind 2020 dagelijks 100
platoons vanuit de Rotterdamse haven te laten vertrekken. Daarbij gebruikmakend van projecten die, met
behoud van eigen doelstellingen en resulaten, als support, bouwsteen of enabler kunnen fungeren zoals:
Ursa Major neo Reallife Pilot en Platooning (1), Concorda V2X platooning (2), Interreg IAT-AP2 platooning
(3), Corridor (4), Cooperative ITS Corridor NL-AT Roadwork Warning (5), Ecotwin (6), HRT-volledig geautomatiseerd containervervoer R’dam-Venlo (7) en Socrates 2.0 (8) en Getru (9).
2. Daarbij gebruikmakend van de interactie en synergie met bestaand Talking Logistics programma (voortkomend uit Partnership Talking Traffic) als paraplu, trekker of enabler van initiatieven als supermarktlogistiek (Ahold, Jumbo en Simacan) OpenTripModel (SUTC/Simacan), Transportradar (SmartwayZ.NL), Mainport
Traffic Monitor (TLN, HbR en Simacan), logistieke ontkoppelpunten (TLN/Evofenedex, Truckparking), logistieke data (VNG, I&W, TLN) en autonome vracht (VDL, V-tron, OEM’s, A-NL, kennisinstellingen, overheid) en
projecten op het gebied van ITS infrastructuur (call 5G CCAM), gekoppeld met diverse verkeersmanagement initiatieven (Talking Traffic). Samen met marktpartijen als Jumbo, Ahold Delhaize, Peter Appel Transport, Cornelissen en Simacan en andere partners (nog in ontwikkeling).

“Van afzonderlijke kralen
naar een geïntegreerde ketting”
245_0001_EU_Truck_Platooning_v2.indd 17

Redeneerlijn Smart Mobility
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Mobiliteit in Nederland kan èn moet veiliger, duurzamer en
efficiënter.
Het alleen maar uitbreiden van bestaande infrastructuur is
niet de enige oplossing. We moeten het maximale rendement uit bestaande netwerken halen. Smart Mobility helpt hierbij.
Het is mijn doel om veilig en betrouwbaar vervoer voor alle mensen en
goederen mogelijk te maken, met minder gedoe en meer voorspelbaarheid.
We zetten in op innovaties die vandaag al kunnen helpen om het verkeer
veiliger te laten doorstromen. En we zetten een transitie in naar een nieuw,
slim en duurzaam mobiliteitssysteem voor de toekomst.
We zijn daarin onderdeel van een groter geheel en hebben dus ook niet
alles onder controle. Het bedrijfsleven, medeoverheden, vervoerders en de
logistieke sector spelen een belangrijke rol in het waarmaken van onze
ambities.
Als overheid pakken wij verschillende verantwoordelijkheden; als wetgever,
netwerkbeheerder en alliantiepartner.
Wij moeten randvoorwaarden bewaken en scheppen om tegelijkertijd
bedrijvigheid en marktontwikkelingen te stimuleren en het publiek belang
te beschermen.
Ik houd Nederland op de kaart als internationale koploper op het gebied
van Duurzame en Slimme mobiliteit.
Ik geef hiermee invulling aan het regeerakkoord.
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TRUCKPLATOONING: WIELEN OP DE WEG
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Truckplatooning was een belangrijk onderwerp tijdens de 24 uurssessie. In eerste instantie had iedereen een eigen definitie, wat tot misverstanden en ongeloof leidde, maar door het uitspreken en afstemmen van
verwachtingen ontstond een gezamenlijke, realistische ambitie ten aanzien van Truckplatooning.
Een belangrijke constatering bij de geschetste mobiliteitsproblematiek is dat het vraagstuk moet worden benaderd vanuit het hele ecosysteem. Te vaak blijkt dat partij één investeert, terwijl de benefits naar
partij twee gaan. Veelal zit de oplossing dan ook niet in het verder optimaliseren van die afzonderlijke silo’s (‘doing things better’), maar is het beter
om vanuit het totale ecosysteem naar de versnellingsparameters te kijken
(‘doing new things together’).

Samen opschalen naar 2020
Start Truckplatooning bij
ongewijzigd beleid

2028

Overheid

Onderwijs

Omgeving

Ondernemers

2028
Meest innovatieve
corridor ter wereld

2020

Start Truckplatooning
bij impact van versnelling
en opschaling
Rol chauffeurs

2020

Doorpakken in digitalisering van transport & logistiek
Veiligheid

Ook impact op niet-havengebonden transport
Kostenreductie en versnelde introductie TP

“Let’s get real or let’s not play”

Platoonmatching

Enabling digitale infrastructuur voor Smart Mobility
Aanpassen rij- en
rusttijdenwet

6 Versnellingsparameters

Daartoe heeft TNO een value case Truckplatooning uitgewerkt, met als
conclusie dat versnelling van de implementatie van Truckplatooning
vraagt om beïnvloeding van kritieke parameters, zoals regelgeving (Rijen rusttijden, CO2-Vectotool), matching, bundeling op corridor, veiligheid
en en de rol van de chauffeur. Deze blijken in de regel niet in de eigen
cirkel van invloed van individuele stakeholders te liggen, waarmee ze
relevant zijn voor dit programma in wording.

Focus op
corridor

2019

VECTO

2018

Manifest
Truckplatooning
Value Case

Sponsors:

Co-creators:
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2018

2019
Inventariseren aanpassing Rij- en
rusttijdenwet voor TP

Verkennen Benelux
overleg/ versnellen
Declaration of A’dam

Wim vd Camp
informeren

Human captital & factors

Inzetten Benelux
overleg voor toestaan TP
regelgeving

Smart aanbesteding
mogelijke TP
toepassingen

Organiseren nacht TP’s
Vertalen Benelux overleg
richting EU regelgeving

Pilot opleidingsprogramma

Ervaring real life cases
en Europese pilots
bundelen

500 TP chauffeurs
opgeleid en gecertiﬁceerd

Alle benodigde publieke en private
data beschikbaar op corridor voor TP
deelnemers

Eerste TP chauffeurs in
opleiding ism truck OEMs
en LDVs

Werkgroep Chauffeur
vd Toekomst (CBR, TLN, FNV, CNV)

In-control tower
operationeel voor corridor

Interactie overige
weggebruikers (ANWB, SWOV)

Organiseer
interoperabiliteit op
corridor

Tender matchingsplatform/in-control tower

Inventarisatie benodigde TP data
(welke, eigenaar, doel, on-trip en
pre-trip)

Uitvoeren 100
TP tender

Voorzieningen
begin- en eindpunt op
orde

Dekkend hybride netwerk
langs eerste deel corridor
als testbed

Spelregels
data-uitwisseling

Opzetten organisatie
en tender voor
100 TP’s

Inventariseer
cybersecurity TP
Haalbaarheid 100 TP/d
in periode ‘20-’23 (mono/multi, ~L2)
Analyse effecten
“virtueel TP” obv
ACC data

Technologie

Wensen en
eisen digitale infra

GPS in tunnels en
belijning op orde op
corridor

Dekkend 5G netwerk
langs eerste deel corridor

Data op orde
incl governance

i-VRI voor dynamisch
verkeersmanagement
GPS in tunnels en
belijning op orde op
corridor

Onderzoek (voorkoming)
slijtage infra door TP
(RWS en aannemers)

Beschikbaarheid en
kosten digitale infra

Bouwstenen voor de backbone Truckplatooning
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1.

TP rijbewijs geformaliseerd

Voor en door chauffeurs

Data delen

2020
HRT – volledig geautomatiseerd containervervoer
tussen Rotterdam en Venlo – zero emission –
waterstof – aparte rijstrook ’s nachts – 60 km per
uur
2. Getru – ontkoppelen chauffeur/truck –
standaardisering dienstregeling – hub & spokemodel
3. Ursa Major – ContainerCombiCase vanuit Port of
R’dam naar achterland (Venlo) ri Duitsland
4. IAT Interreg – ‘poort‘ Gelderland/Nordrhein
Westfalen
5. Concorda V2X – digitale infrastructuur met focus
op Port of R’dam/MRDH
6. Cooperative ITS corridor Rotterdam-Wenen
– Roadworks warning, probe vehicle data &
collision risk warning
7. ITS Drechtsteden met Dynniq/Rebel Group
8. Intercor (Interoperable Corridor) – verbinding
Cooperative ITS corridor-SCOOP@F
9. Socrates 2.0 – grootschalig testen 4 EU lidstaten
van verschillende ITS en verkeersmanagement
diensten
10. EcoTwin – onwikkeling platooning technologie in
Topsector HTSM

Verken Maasvlakte
Plaza als start

Infrastructuur
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PLATEAUPLANNING: 5 PLATEAU’S
245_0001_EU_Truck_Platooning_v2.indd 17

EU regelgeving

MULTI-BRAND

MONO-BRAND

5. +On-the-ﬂy TULIP

BeNeLux regelgeving, L2

4. +MV-Plaza - Antwerpen

50/130
KM

#PLATOONS/AFSTAND

IMPACT/VALUE

100
KM

REGIONAAL/NATIONAAL
CROSS-BORDER
Multiregio, mono-plus, L2/CACC

3. +MV-Plaza - Venlo

25/195
KM

Digitale Infra MRDH + TalkingLogistics, (C)ACC

2. +MV-Plaza - Moerdijk

15/70
KM

Streamline matching, ACC

1. Virtuele CER MV2

Q4 | 2019

5/5
KM

Q2 | 2020

Q4 | 2020

Q1 | 2021

Q4 | 2023

TIJD
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MEERWAARDE PROGRAMMA: DOOR INZICHT EN OVERZICHT ONTSTAAT UITZICHT
•
•
•
•
•
•

Samenhang: makelen en leggen van verbindingen en koppelvlakken
Sturen op onderlinge complementariteit: van veel verschillende kralen naar een geïntegreerde ketting
Verbinding leggen op zowel senior management/bestuurlijk (‘Doorpaktafel’), politiek (minister, EU) als internationaal niveau (België/Benelux, Duitsland, High Level)
Coördinatie contacten OEM’s en EU-koepels (zoals ACEA, CLEPA, IRU, EReg, CEDR)
Faciliteren van de community: organiseren periodieke netwerksessies voor actief betrokkenen, zowel voor dit programma als voor organiseren complementariteit EU initiatieven op dit vlak,
onderhouden/actualiseren website voor community
Communicatie: uitstraling resultaten op events als Intertraffic, ITS Eindhoven Helmond, etc. (in afstemming met bredere smart mobility programma IenW)
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Wet- en regelgeving
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Dossier rij en rusttijden

Dossier vecto tool

Tulip truckplatooning
innovatieve corridor
Cross border digitalisering

Human captital & factors

Combinatie goederenvervoer
/ verkeersmanagement /
tp-techniek
Werkgroep chauffeur van de toekomst
Voorbereiding high
level meeting
(juni 18)
Contacten ACEA, CEDR,
IRU, ERegG, CLEPA

Data delen

Contacten Noordrein Westfalen (politiek,
bestuurlijk)

Contacten Vlaanderen (politiek, bestuurlijk)

Internationale netwerksessies tp

Afstemming EU-tp projecten
(buiten NL, D, B)

Cross border

Congressen / pr /
events

Contacten Benelux (regelvrije
zone)

Afstemming talking logistics

Opstellen twopager
Financiering programma
Contacten InnoA58

Toebedeling versnellingsopgaven

Financiering
deelactiviteiten

Community tp (vlag Dutch
Mobility Innovations)

Samenhang beleidsprogramma en –communicatie
‘Smart Mobility TULIP programma’
Organisatie (inter)nationale netwerksessies

Aansluiting SME

Inrichten governance programma/toetstafel/doorpaktafel

Organisatie en communicatie

Contacten wegbeheerders
(Noordrijn-Westfalen)
Contacten wegbeheerders
(Vlaanderen)
Contacten wegbeheerders (PoR,
RWS, MRDH, N-Br, G’land)

Afstemming RDW

Coördinatie
contacten OEM’s

Problematiek volle parkeerplaatsen

Infrastructuur

Technologie
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VOORGESTELDE GOVERNANCE
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Onafhankelijke
boegbeeld a la
Aad Veenman

IenW

Rijkswaterstaat

RDW

Vervoerders/TLN

Verladers /
Evofenedex

Telecom /
NLConnect

Oem’s/ACEA

TNO

Mark Frequin

Michèle Blom

Ab van Ravestein

Mark van der Drift
(Cornelissen)

Stefan Derksen
(AholdDelhaize)

Bart Oskam
(Euroﬁber)

Erik Jonnaert

Ellen Lastdrager

Regio’s
ZH/Br/G’land

Vertegenwoordiging
Vlaanderen

Port of R’dam
Ronald Paul

Vertegenwoordiging
NoordrijnWestfalen

Programmamanagement
Dirk-Jan
de Bruijn

Roadmap Next
Economy

Tulip
Truckplatooning

Concorda V2X

Ursa Major

IAT Interreg

Cooperative ITS
corridor
R’dam-Wenen

Toelichting
1. Governance-model is gebaseerd op ervaring Stichting Zero Emissie Busvervoer – publiek/private samenwerking
2. Boegbeeld moet onafhankelijk zijn – met autoriteit – moet partijen kunnen aanspreken op hun verantwoordelijke rol
3. Koepels worden vertegenwoordigt door één van hun actieve leden die namens de sector participeert
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6. PROCESSTAPPEN GERICHT OP OPERATIONELE WERKAGENDA KOMENDE 2 MND ( NAAR MEDIO APRIL )
•
•
•
•
•
•
•
•

Concretiseren activiteiten aan de hand van 5 plateau’s
Organiseren sessies met de participerende partijen (‘dit gaan we doen, doe je mee’)
Uitwerken programmagovernance + financiering
Versterken commitment 5 regio’s
Toets tafel 27/3
Havencongres 18/4 positioneren als ‘go’ – presenteren plan + governance
Innovation Expo | Heavy Vehicle Transport Technology (okt ’18)
ITS E’hv-Helmond (jun ’19)
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7. ACTIEVE PARTICIPANTEN
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Participanten 24 uurssessie
•
Peter Appel - Peter Appel Transport
•
Willem Bergsma - Getru
•
Leo Bingen - RAI vereniging
•
Dirk-Jan de Bruijn - Rijkswaterstaat/Ministerie IenW
•
Edwin Bussem - KPN
•
Gerardo Daalderop - NXP
•
Serge van Dam - Rijkswaterstaat
•
Bob Dodemont - Port of Rotterdam
•
Mark van der Drift - Cornelissen Groep
•
Kai Feldkamp - Rijkswaterstaat
•
Mark Frequin - Ministerie IenW
•
Esther de Graaf - Rijkswaterstaat
•
Lex Halsema - Bureau de Bont
•
Eric ter Hark - The Benelux Business Roundtable
•
Nicolien Hendrickx - TNO
•
Leander Hepp - TLN
•
Michiel Jak - SmartPort
•
Bas van Kan - Eurofiber
•
Lotte van Kleunen - Evofenedex
•
Frits Korthals Altes - Turner
•
Jeroen Kuper - Turner
•
Laurens Lapré - CGI
•
Peter Leegstraten - Ahold Delhaize
•
Machteld Leijnse - Connekt
•
Jack Martens - DAF Trucks
•
Frank van der Meer - Getru
•
Haye Mensonides - Dynniq

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jasper Nagtegaal - Deltalinqs
Jan Tijs Nijssen - McKinsey
Patrick van Norden - Metropoolregio R’dam Den
Haag
Joost Pastoor - Jumbo
Jacques Pijl - Turner
Kristof Rombout - Vlaamse Overheid
Frank Schoepen - Scania
Ronald Schoo - Districon
Rob Schuurbiers - Simacan
Ferry Smith - ANWB
Joost Sterenborg - TVM Verzekeringen
Theo Stevens - SmartwayZ.NL
Paul Swaak - Talking Logistics
Arjan van Vliet - RDW
Wim Vossebelt - V-tron
Patricia de Wilde - Evofenedex
Florien van der Windt - Ministerie IenW

Toets tafel
O.v.v. Ruth Clabbers: Monique Domsdorf,
Serge van Dam, Mark van der Drift, Dirk-Jan de
Bruijn, Harold Smeeman, Joost Pastoor, Ellen
Lastdrager, Nicolien Hendrickx, Michiel Jak,
Albert Veenstra en vertegenwoordigers regio’s

Participanten doorpakdiner
•
Hans Beekman - Road Map Next Economy
•
Conny Bieze - Provincie Gelderland
•
Michèle Blom - Rijkswaterstaat
•
Ron Borsboom - DAF Trucks
•
Ruth Clabbers - Ministerie IenW
•
Dirk-Jan de Bruijn - Rijkswaterstaat/Ministerie IenW
•
Karel de Jong - Jumbo
•
Stefan Derksen - AholdDelhaize
•
Monique Domsdorf - Port of Rotterdam
•
Mark Frequin - Ministerie IenW
•
Maurice Geraets - NXP
•
Willem Heeren - TKI Logistiek
•
Michiel Jak - SmartPort
•
Erik Jonnaert - ACEA
•
Hans Kleij - Provincie Zuid-Holland/MRDH
•
Bart Oskam - Eurofiber
•
Noor Pruijn - Ministerie IenW
•
Jasper Snijder - KPN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paul van den Avoort - TNO
Janko van der Baan - Scania
Mark van der Drift - Cornelissen Groep
Florien van der Windt - Ministerie IenW
Arthur van Dijk - TLN
Steven van Eijck - RAI vereniging
Ab van Ravenstein - RDW
Nico Zornig - TNO
Joost Pastoor - Jumbo
Hubert Marckus - Provincie Limburg

“Doing things better ->
doing new things together
with others”
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“It’s amazing what you can accomplish if you don’t care who gets the credit”
- Harry S. Truman -
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TALKING LOGISTICS: VAN DATA NAAR IMPACT (LOPEND I

EN W

PROGRAMMA )
245_0001_EU_Truck_Platooning_v2.indd 17

Over de plaats van vertrek, bestemming, snelheid, verkeersaanbod, locatie en het weer zijn veel
data beschikbaar. Een deel is publiek, een ander deel is privaat. Door deze gegevens te delen en
te verbinden en versneld in te zetten op volledige digitalisering en automatisering, ontstaat niet
alleen de mogelijkheid om de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de logistiek te vergroten
(en daarmee onze economie), maar ook om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen,
zoals verkeersveiligheid, CO2-reductie en het verhogen van de veiligheid en bereikbaarheid.
Deze verbondenheid van doelen, mogelijkheden en capaciteiten is de basis voor publiek-private
samenwerking binnen Talking Logistics.
Talking Logistics heeft als doel om bestaande, veelal lokale initiatieven te verbinden en in een bredere
omvang te zetten om zo schaalvoordelen te creëren. Vraagbundeling maakt het voor marktpartijen
aantrekkelijker om te komen tot slimme en betaalbare toepassingen, die de voorspelbaarheid van

Quote 2018:

“We plannen nu
standaard 8%
stilstandverlies
per dag per truck”

de logistiek vergroten en tegelijkertijd bijdragen aan maatschappelijk doelen. Er lopen al veel
initiatieven om data over vervoersstromen te delen met elkaar. Daarop wordt natuurlijk aangehaakt,
maar er is verbreding nodig naar planningsdata: wie gaat wanneer op pad, wat is zijn pre-planning,
route en actuele positie? Deze data gecombineerd met open data feeds over gemeentelijke data zoals
venstertijden, milieuzones, gewenste (gevaarlijke stoffen) routes, laad/los locaties (en beschikbaarheid
hiervan), algemene LxBxHxG beperkingen etc. Gecombineerd in een Control Tower dashboard en/
of applicatie of anderszins geeft dit zowel de verkeersmanager alsook de logistiek manager real
time inzicht om zodoende de meest optimale route te kiezen. Zo kan de truck bijvoorbeeld advies
krijgen om een andere (evt. langere) weg te nemen maar tegelijkertijd wel prioriteit (lees groen) te
ontvangen bij de stoplichten op dat traject: kortere reistijd, minder brandstofverbruik en emissies en
een betere benutting van het netwerk.

Quote 2020:

“Door de inzet van
Talking Logistics hoeven
we geen stilstandverlies
meer in te plannen”
- Mark van der Drift -

Data beschikbaar maken

Slimme modellen

Informeren gebruiker

Er lopen al veel initiatieven om
data over vervoerstromen publiek
beschikbaar te maken. Daarop
wordt natuurlijk aangehaakt,
maar er is verbreding nodig naar
planningsdata: wie gaat wanneer
op pad.

Onder heldere voorwaarden
kunnen markt- en
onderzoekspartijen toegang
krijgen tot de data en voorspel- en signaleringsmodellen
te maken. Een advies aan een
logistiek planner zou kunnen
zijn om een rit en uur later uit te
voeren. Of aan een chauffeur om
een alternatieve route te nemen.

Uiteindelijk willen we invloed
uitoefenen op gedrag. Adviezen
moeten relevant en eenvoudig
op te volgen zijn. Pas dan zijn
mensen geneigd af te wijken van
hun routine.

- Mark van der Drift -

“The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”
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https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/72/talking-logistics/Landing
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Bouwstenen voor de backbone Talking Logistics
Bouwstenen voor de backbone Talking LogisticsMIRT-GC
1. Corridor Cloud
1. Corridor
Cloud
2. Groene Poort
voor ontheffingen
2.
Groene
Poort
voor ontheffingen
3. HRT: Zelfrijdende containers
3. HRT: Zelfrijdende
containers iShare
4. Incident Mangement
van Rijkswaterstaat
4.
Incident
Mangement
van Rijkswaterstaat iShare
5. Mirt Goederen Corridor
5. Mirt
Goederen
Corridor
6. SUTC: Uitrol
en beheer
Open
Trip Data Model
6.
SUTC:
Uitrol
en
beheer
Open Trip Data Model
7. Scania Control Tower
7. ScaniaTower
Control Tower
8. Simacon Control
8.
Simacon
Control Tower
9. SmartwayZ.NL
9. SmartwayZ.NL
10. Talking Traffic
10. Talking
Traffic
11. Traffic Monitor
Mainport
11.Cloud
Traffic Monitor Mainport
12. Transport
12.
13. Truck Tinder:Transport
Platoon Cloud
matching
Truck Tinder:
matching
14. Uitvraag13.
Logistieke
Data Platoon
Gemeenten
14.
Uitvraag
Logistieke
Data
Gemeenten
15. Concorda
16. InterCor15. Concorda
16. InterCor
17. Ensemble
17. Ensemble
18. 5G-CCAM
18.data
5G-CCAM
19. Spelregels
uitwisseling

?

MIRT-GC

Afstemming via TL loopt
Afstemming via TL loopt

? Logistics
Talking
Talking Logistics

Onderdeel TL programma
Onderdeel TL programma

Ministerie IenW
Ministerie
IenW
Talking
Logistics

Afstemming via TL loopt
Afstemming
via TL loopt
TL ondersteunt
SUTC
TL ondersteunt SUTC

Talking
Logistics
Product
Scania
Product
Scania
Product
Simacan
Product
Simacan
Provincie
Brabant
Provincie
Brabant
Innovatie
Partnership
Innovatie
Partnership
Topteam
Logistiek,
HbR, Talking Logistics en Simacan
Topteam
Logistiek, HbR, Talking Logistics en Simacan
Product
Simacan

Afstemming via TL loopt
Afstemming
TL loopt
TL komt via
hieruit
voort
TL komt
hieruit
voort
TL stuurt op inhoud
TL stuurt op inhoud

Productvan
Simacan
Onderdeel
Truckplatooning
Onderdeel
van Truckplatooning
Talking
Logistics

TL kan groot deel van data acties realiseren
TL kan
groot deel
data acties realiseren
Uitvraag
maartvan
2018

EU Talking Logistics
EU EU

Uitvraag
maartbetrokken
2018
Ministerie
Ministerie
betrokken
TL betrokken
bij invulling

EU EU
EU EU

TL betrokken
bij invulling
?

EU Logistics
Talking
Talking
Logistics
Talking
Logistics

19. Spelregels
data
uitwisseling
20. Datavelden
voor Talking
Traffic,
TP en autonoom
20.
Datavelden
voor
Talking
Traffic, TP en autonoom Talking
Talking
Logistics
21. Digitale keten en autonoom containervervoer
Logistics
21. Digitale keten en autonoom containervervoer
Talking Logistics

?

Ministerie en TL doen aanvraag
Ministerie
Loopt en TL doen aanvraag
Loopt
Loopt
Loopt
Loopt (NLIP, TLN, Evofenedex, bVA, Transfollow, A-NL)
Loopt (NLIP, TLN, Evofenedex, bVA, Transfollow, A-NL)
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