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Technologie 30 jaar geleden en nu 

• 5 televisiezenders -> internet TV; Youtube 

• Stencilmachine -> printer, scanner, kopieerapparaat 

• Foto rolletjes  -> digitale fotografie  

• (Euro) Checks  -> met pin betalen en thuisbankieren 

• Cassiere supermarkt -> zelfscannen 

• Route kaart  -> GPS (TomTom) 

• Vaste telefoon  -> Mobiele telefoon 

• Cassette bandje -> USB stick, I Pod, Cloud 
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Machines nemen taken over 

Tot nu toe 

•  met name  routinematige taken    

 

 

 

 

 

Vanaf nu  

• steeds meer  willekeurige  taken    ->    mogelijk door ontwikkelingen op 

      gebied van sensoren (1995-nu). 
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Stofzuiger 



Ontwikkelingen mobiliteit 

• Adaptive cruise control 

• Herkennen van verkeersborden 

 

• Waarneming onveilige situatie 

– Dodehoek 

– Remmende voorganger 

– Overstekende voetgangers 

 

• Zelf in parkeren; 

 

• Sartre (zelfstandig & dicht achter elkaar) 
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Tendens 

Steeds  

Zelfstandiger 



Ontwikkelingen mobiliteit 
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Prototype Auto zonder bestuurder : 

Google, Mercedes, BMW, Volkswagen,  Toyota, 

Cadillac, Nissan?? 

 
Nu mogelijk onder proefomstandigheden -> einde decennium commercieel op  markt 
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Invloed op huidige personenvervoer 

Bestuurderloos rijden zal effect hebben op: 
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Privaatvervoer (auto) Openbaarvervoer (taxi, bus, 

belbus, trein, tram, metro) 



Huis  

Auto kom je me 

halen ? 

Werking autonome auto 
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Ik kom er aan! 

Ik wil naar mijn 

werk! 

Provinciehuis 

Groningen 

Parkeer maar 

ergens waar 

niemand last van 

je heeft. Ik bel je 

als ik je weer 

nodig heb.  

In geval van OV auto 

gaat iemand anders 

er mee verder  

http://www.vastgoedfactory.nl/voorbeelden-van-vastgoedprojecten/oostersingel-106-106a-groningen/


Veiligheid  

Grootste probleem garanderen van voldoende veiligheid 

• Altijd en overal juiste werking 
– Reageert auto juist ook onder weinig voorkomende extreme omstandigheden 

– Hoe toon je dit aan? 

• Publieke acceptatie (bij trein, vliegtuig geen probleem) 

• Mensen accepteren eerder menselijke fout bestuurder dan menselijke fout 

programmeur 

– Komt  minder  vaak voor 

– Geen invloed meer kunnen uitoefenen 

• Mogelijk duurt ontwikkelen wetgeving langer dan ontwikkelen technologie 
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Voor besturen voertuigen hebben machines 

meer potentie;  

menselijke sensoren zijn beperkt 



Impact op vervoer per auto 

• Verbetering kwaliteit 

– Comfortverbetering (niet zelf sturen) 

– Oplossing parkeerprobleem (auto parkeert zichzelf 

buiten stad) 

– Minder files (betere benutting wegcapaciteit) 

– Verhoogde veiligheid   

 

• Ruimtelijke vraagstukken 

– Moeten er aanpasingen aangebracht worden aan de 

weg en zo ja welke? 

– Wat gaan we doen met de parkeerplaatsen in de stad? 

– Waar worden afzetplaatsen aangebracht (liefst in 

gebouw) 

– Nieuwe berekeningen wegcapaciteit zullen moeten 

worden gemaakt 

– etc 
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Impact op vervoer per auto II 
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• Verlaging energieverbruik 

– Voertuigen in elkaars’ slipstream 

– Lagere snelheid 

– Constante snelheid  

• Voorkomen harmonica effect 

– Voorkomen stil staan  

• Systeem zorgt voor Groene golf 

• Lagere maximale snelheid, zelfde reistijd 

 



Gevolgen voor de auto kosten 

• Verlaging kosten 

– Lager energieverbruik 

– Verhoging capaciteit weg (betere benutting wegcapaciteit) 
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Conclusie: 

Autonome auto verenigt  voordelen van de auto met voordelen van de trein 

 



Impact op OV 

11-11-2013 Technologische Ontwikkeling Vervoer; kennisbehoefte & onderzoeksplan 

Vervanging Bus, Trein en Tram 

door Autonome voertuigen 

 

In feite taxi zonder chauffeur 

 



Impact op OV 

• Verbetering Kwaliteit 

– Vervoer van deur tot deur 

– Niet beperkt door een netwerk 

– Geen dienstregeling (24 uur/dag en 365 dagen/jaar) 

– Kortere reistijd  

– Geen overstap 

– Zitplaatsgarantie 

 

• Noorderruimte vraagstukken: 

– Effect op Planologie -> vastgoed hoeft niet per se bij OV knooppunten / stad 

– Zal bezit voertuigen afnemen? 

– Wat gaan we doen met de spoorlijnen en busbanen 

– Facility management: hoe OV optimaal benutten ten dienste van werknemer 

– etc 
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Impact op OV 
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• Welzijn 

– Vrijheid van de auto ook voor rijbewijslozen (bejaarden, kinderen, 

gehandicapten) 

– Ontsluiting van dunbevolkte gebieden (KRIMP) 

 

– Noorderruimte vraagstukken 

– Zullen ouderen langer zelfstandig blijven wonen? 

– Hoe zorg optimaal inrichten: oudere naar zorg ipv zorg naar oudere 

– Effect van nieuwe vervoersmogelijkheden op krimp 

 

 



Impact ontwikkelingen op OV 2 
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• Lager energieverbruik 

– Voertuigen in elkaars’ slipstream 

– Kortste weg 

– Voorkomen rondrijden met lege stoelen 

– Lagere snelheid 

– Constante snelheid en voorkomen stil staan 

 

 

 



Impact ontwikkelingen op OV 2 
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• Kosten 

– Geen arbeidskosten bestuurder 

– Optimaal kunnen inspelen op vervoersbehoefte 

• Lege bus/trein in daluren 

– Betere benutting van de weg 

– Meer mensen doen particuliere autonome auto weg 

 

 

Conclusie: 

Autonome Voertuigen kunnen OV op maat aanbieden  



Samenvatting Impact 

• De impact van nieuwe technologie op (openbaar) vervoersystemen zal 

enorm zijn. 

• Deze technologie is sneller beschikbaar dan velen denken. 

• Overheid is zich niet bewust van de mogelijkheden en kansen. 

• Daarom is nu actie geboden. 
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Denk ook niet automatisch bus, trein of fiets 



Tussen twee haakjes 
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Lectoraat Smart Mobility 

• Ontwikkelen van technisch inhoudelijke kennis 

– Geen  Google niveau 

– Belang weten waar kracht en zwaktes nieuw technologie liggen 

• Onderzoek naar de impact van autonoom vervoer op de samenleving 
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Onderzoek Groningen Airport Eelde 

• Provincie wil bereikbaarheid verbeteren 

– Transferium Glimmen 

– Bereikbaarheid vliegveld 

• Vliegveld wil groeien 

• Provincie wil economische ontwikkeling 

• Provincie wil een demonstrator project technologie 
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Provincie heeft gevraagd mee te denken 

 



Het gebied 
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Glimmen 

Groningen Airport Eelde 

Transferium Glimmen 

Station Glimmen 

± 2 km 

± 1,5 km 

Groningen 

± 10 km 

Spoorlijn Groningen-Assen 



Projectvoorstel 

• Haalbaarheidsonderzoek verbinding vliegveld en transferium 

d.m.v. autonoom voertuig  

• Hier volgt mogelijk scenario 
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De parkeerplaats 
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Parkeerplaats ik 

kom er aan! 

• Bel parkeerplaats om aan 

te geven dat je wilt 

parkeren 

• Parkeerplaats herkent 

auto, weet hoeveel 

reizigers er aanwezig zijn 

• Als je niet herkent wordt 

omdat geen gegevens  

toets gegevens in bij 

oprijden terrein 

• Parkeer terrein leidt via 

lampjes in wegdek auto 

naar juiste parkeerplaats 

(lampjes gaan 10 km/h 

waardoor snelheid 

beperkt blijft) 



Concept zwevende tapijt 
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Concept zwevende tapijt II 
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Station Glimmen 

Groningen Airport Eelde 

Transferium 

Glimmen 

• In AV  parkeren afrekenen 

• Inchecken  



Concept zwevende tapijt III 
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Groningen Airport Eelde 

Incheck balie 



Werking concept zwevende tapijt IV 
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Groningen Airport Eelde 

Incheck balie 
Vliegtuig 



Bedankt!  

 

Vragen of opmerkingen? 

 

 Heb je ideeen tot versterking lectoraat laat het weten 
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Afsluiter 

 

Overige gegevens 

Overige gegevens 
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Hans Appel & 

Niels van Steenis 

 
Hanze Institute of 

Technology 

 
n.h.van.steenis@pl.hanze.nl 

 

06-19610852 

Eventuele overige gegevens 

Over EDIAAL 

EDIAAL is een programma van Energy Delta Institute dat zich toelegt op het verzamelen, bewerken en ontsluiten van 

onafhankelijke, toepasbare kennis over de rol van gas in de transitie naar een meer duurzame economie. Het EDIAAL 

programma is mede mogelijk gemaakt door subsidiegelden van het Samenwerkingsverband Noord Nederland, Koers Noord. 

Daarnaast wordt EDIAAL medegefinancierd door de Europese Unie, Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 

Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, Pieken in de Delta. 
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