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Voorwoord
Dagelijks ervaren we dat verplaatsen, met name met
de auto, steeds moeilijker wordt. Files nemen alsmaar
toe en reistijden worden minder voorspelbaar. De inzet
van innovatieve ICT-oplossingen kan hier verandering in
brengen en helpen bij het realiseren van doelstellingen
op het gebied van milieu, veiligheid en doorstroming.
Slimme ICT-applicaties maken het immers mogelijk om
verkeersstromen sneller over het wegennetwerk te sturen,
calamiteiten beter te bestrijden, ongevallen te voorkomen
of het gedrag van automobilisten te beïnvloeden.
De eerste stap naar deze toekomstige wereld is reeds
gezet met in-car systemen: dit gezien de toename van het
aantal navigatiesystemen en de verbetering van de kwaliteit van reisinformatie.
De discussie over beleid en innovatie met in-car systemen
wordt daarom steeds actueler. In nationaal opzicht is dit
merkbaar in de ontwikkelingen rondom Anders betalen
voor Mobiliteit en de doelstellingen van de Nota
Mobiliteit (duurzame mobiliteit, milieu, veiligheid en
innovatieve samenwerking). Ook spelen de doelen
binnen de Nederlandse overheid op het gebied van openbare orde en veiligheid een rol.
Sneller en beter op weg met in-car systemen
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Op Europees niveau is het onder andere zichtbaar in de
White Paper (waarin de hoofdlijnen van Europees beleid
op dit gebied worden vastgelegd), de doelen die zijn
geformuleerd in het eSafety programma en de richtlijnen
voor ‘interoperable road user charging’.
De overheid probeert beter aan te sluiten bij in-car
ontwikkelingen. Om de verdeling van verkeersstromen
te optimaliseren, de congestiekans te verkleinen en het
reiscomfort te verhogen wenst de overheid haar routeadviezen direct aan de individuele mobilist te presenteren. Het Nationaal Datawarehouse, waarin ruwe data
tot verkeersinformatie wordt verwerkt om zo gericht verkeersmanagement op een efficiënte wijze uit te voeren,
heeft hierin een sleutelpositie.
Voorbeelden uit Europese kaderprogramma’s laten zien
dat een gelijkwaardige samenwerking tussen overheden
en marktpartijen in korte tijd kan leiden tot technische
innovaties waarmee vergaande functionele wensen van
overheden te realiseren zijn. Om de verdere marktinnovaties ten aanzien van de techniek voor in-car systemen te
stimuleren, is het noodzakelijk dat overheden zich richten
op het formuleren van hun gezamenlijke wensen. Gezien
hun functie zouden deze wensen stabiel en toekomstvast
moeten zijn.
Realisatie van deze toekomstbeelden lijkt mogelijk
wanneer alle partijen gezamenlijk optrekken. Hierbij is
niet zozeer sprake van een technologisch, maar van een
4
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organisatorisch probleem. Connekt geeft ondersteuning
door als platform een ontmoetingsplaats te bieden, waar
vertegenwoordigers van overheid, industrie en kennisinstellingen kennis uitwisselen over in-car gerelateerde
ontwikkelingen en waar experts afspraken maken over
harmonisatie en standaardisatie. Connekt faciliteert dit
platform, brengt kennis in, verbindt de diverse ontwikkelingen en zorgt voor internationale aansluiting.
Met behulp van dit boekje geven wij u een algemeen
beeld van de belangrijkste ontwikkelingen en initiatieven
op het gebied van in-car systemen, zowel nationaal en
internationaal: een eerste stap in het verbinden van
initiatieven en het gezamenlijk optrekken van partijen.
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1
In-car: een introductie
Technologische ontwikkelingen maken ons verplaatsingsgedrag intelligenter. In de auto, maar ook daarbuiten,
wordt steeds meer gebruik gemaakt van Intelligente
Transport Systemen (ITS). Van ITS wordt verwacht dat
het in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen in
het voorkomen en oplossen van de negatieve effecten
van verkeer van personen en goederen, zoals congestie,
uitstoot en verkeersongevallen.
ITS kent veel vormen, waaronder in-car systemen.
Deze maken voertuigen steeds slimmer en beter
geïntegreerd met systemen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM).
Waarom in-car systemen?
De introductie van in-car systemen is om meerdere redenen van belang. Het milieu vaart er wel bij: navigatiesystemen verminderen zoektochten naar een bestemming
of parkeerplaats. Ook maken in-car systemen prioritering
op het wegennet van milieuvriendelijke voertuigen mogelijk. Via communicatie tussen voertuigen en verkeerslichten is het aantal stopbewegingen fors omlaag te brengen
en dus uitstoot te verminderen.
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Wat betreft de veiligheid: in-car systemen zoals Adaptive
Cruise Control (ACC) en Lane Keeping Assistant (LKA),
maken de voertuigen veiliger en reduceren ongevallen. Een systeem als eCall zorgt ervoor dat hulpdiensten
sneller ter plekke zijn (het golden hour -principe) en dat
de weg vlot vrij komt. Ook het doorgeven van informatie
over gladheid of belemmeringen naar achteropkomende
voertuigen kan ongevallen voorkomen.
In-car systemen vergemakkelijken eveneens verkeersmanagement, omdat ze leiden tot minder ongevallen en
dus minder files. Ook kunnen de systemen zorgen voor
een meer homogene verkeersstroom. Navigatiesystemen
betekenen minder zoekverkeer, maar ook meer gebruik
van de regionale wegen. En omdat verkeersmanagement
met in-car systemen meer via de auto zelf gaat, kan de
overheid besparen op wegkantsystemen.
De automobilist kan met in-car systemen rekenen op
meer comfort. Denk hierbij aan diensten als reistijdvoorspelling, overstapsuggesties en betere verkeersinformatie.
Ten slotte bieden in-car systemen voor de industrie grote
kansen. Een huidige trend is het flexibiliseren van de
gebruikersinterface van de auto: dit houdt in dat dezelfde
systemen dezelfde systemen, ongeacht het type zoals
plaatsbepaling of communicatiesystemen, gebruikt kunnen worden voor verschillende toepassingen. Na aanschaf
van het systeem kunnen gebruikers dus beschikken over
10
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diverse diensten. Dit betekent dat hier tal van interessante
nieuwe mogelijk-heden liggen voor derden.
Zwijnenberg, H. In-car systemen: ze komen er aan Verkeerskunde DVM congres 2007

In-car systemen passen binnen de trends in reisinformatie
die geschetst zijn in onderstaande tabel:
Van

Naar

Eigenschappen
informatie

statisch / real time /
collectief

dynamisch /
voorspellend /
individueel op maat

Inhoud van
informatie

unimodaal /
informeren /
waarschuwen

multimodaal /
adviseren +
waarschuwen /
overnemen rijtaken

Verwerking

centraal / stand
alone

decentraal /
coöperatief

Inwinning en
distributie

unisource /
wegkant

multisource / in-car

Communicatie

éénweg / draad /
gesloten

tweeweg / mobiel /
open protocol

Trends

Ministerie van Verkeer en Waterstaat-DGP, Werkdocument Beter
Benut 2007
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In-car systemen zijn in te delen naar drie soorten. Er zijn:
• actieve veiligheidssystemen in het voertuig zelf;
(zie paragraaf 1.1)
•	in-car diensten in het voertuig zelf die tot doel hebben
te informeren, adviseren, reguleren en entertainen;
(zie paragraaf 1.2)
•	telematicasystemen die communicatie tussen het
voertuig en de weg, en tussen voertuigen onderling
mogelijk maken. (zie paragraaf 1.3.)
Sattler, B. Voertuiginnovaties: ‘the connected car’ 2007

1.1		

Actieve veiligheidssystemen

Een eerste vorm van in-car systemen waar de industrie en
de overheid veel aandacht voor heeft betreffen de ‘standalone’ veiligheidssystemen. Deze bieden:
•	veilige snelheid en veilig volgen van voertuigen
	(longitudinale ondersteuning) om frontale botsingen
en kop-staartbotsingen te voorkomen. Voorbeelden
van dergelijke systemen zijn:
-	ACC (Adaptive Cruise Control): systeem dat
afstand tot de voorligger kan meten en zonodig de
eigen snelheid aanpast om voldoende volgafstand
te bewaren;
-	Stop & Go: hierbij wordt snelheidsregulering en
volgen van voertuigen in files overgenomen door
het stop & go systeem;
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-	ISA (Intelligent Speed Adaptation): de algemene
naam voor systemen die de snelheid van een
voertuig beperken.
• Laterale ondersteuning, zoals:
-	Lane keeping assistant (LKA): corrigeert door bijsturing als de lijnen van de rijstrook overschreden
dreigen te worden;
-	Lane departure warning (LDW): waarschuwt wanneer het voertuig onbedoeld buiten de rijstrook
dreigt te raken;
-	Detectie van obstakels op de weg en collision
warning: waarschuwen voor botsgevaar
•	Verhogen van kruispuntveiligheid en reduceren complexe situaties door:
-	kruispuntondersteuning via een botswaar		
schuwingssysteem;
nachtzicht.
•	Autonoom rijden en platooning: een techniek die het
mogelijk maakt voor voertuigen om relatief dicht op
elkaar, maar toch veilig te rijden.
•	Ook systemen die voorkomen dat de chauffeur in
slaap valt, of een alcoholslot, vallen onder actieve
veiligheidssystemen.
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Malone, K.M. en Eijkelenbergh, P.L.C. A quick scan of quantified
effects of advanced driver support systems: ADASE II Extension,
TNO Inro, 2004

www.prevent-ip.org
1.2		

In-car diensten

Steeds meer voertuigen worden door de industrie uitgerust met informatie- en communicatietechnologie. Dit
leidt tot in-car diensten waar mobilisten daadwerkelijk
behoefte aan hebben. Op dit moment zijn dat vooral
stand-alone toepassingen zoals informatievoorziening
(over files, parkeren en ongevallen), navigatie en fleet
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W A A R D E P E R C E P T I E
Beperkt

V A N

D E

G E B R U I K E R
Hoog

management. Dit wordt in de onderstaande tabel weergegeven. In het algemeen geldt dat de meeste waarde
wordt gehecht aan persoonlijke veiligheid, gevolgd door
location based services en tot slot entertainment.
Hoge waarde - frequent
gebruik
Navigatie
Real-time verkeersinformatie
Door de stem aangestuurde
email en SMS
Parkeerlocaties
Routekeuze
Location Based Services
(m-commerce)
Fleet management
Tracking and Tracing

Hoge waarde - beperkt
gebruik
Ongevalsassistentie
Ingeschakelde airbag
notificatie
Wegkantassistentie/
pechhulp
Gestolen voertuigvolgsysteem
Op afstand ontsluiting
van deuren

Beperkte waarde - frequent
gebruik
Vraaggestuurde audio
Algemene verkeersinformatie
Internet browsing
Service boekingen
Geautomatiseerde
tolcollectie

Beperkte waarde - beperkt
gebruik
Voertuig gerelateerde
services
Diagnostiek op afstand
Internetgebaseerde
achterbank-entertainment
Vraaggestuurde spelletjes
Op afstand stilzetten van
het voertuig

Frequent

Beperkt

G E B R U I K S F R E Q U E N T I E

Boeke, J. European car telematics: who will capture most value
University of Cambridge, 2001
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1.3

Telematicasystemen: V2I en V2V

Hoewel de hiervoor genoemde systemen een nogal
autonoom karakter hebben, zien we de laatste jaren een
nieuwe ontwikkeling: de realisatie van de communicatie
tussen voertuigen (V2V = vehicle-to-vehicle) en tussen
voertuig en systemen langs de weg (V2I = vehicle-toinfrastructure). In-car systemen gaan dus de stap maken
van stand-alone naar interactie met de omgeving.
Meerdere infobronnen
De verwachting is wel dat zowel de autonome als
inter-actieve vormen van communicatie naast elkaar
zullen blijven bestaan. Er zullen zogeheten coöperatieve
systemen komen, die gebruik maken van verschillende
bronnen voor informatie: autonome bronnen, zoals
wegkantsystemen (dynamische route informatiepanelen),
signalering en informatie van andere voertuigen. Maar
ook interactieve bronnen, zoals diverse vormen van
draadloze communicatie: GPRS, UMTS, WiFi, WiMax,
enzovoorts.
Zwijnenberg, H. In-car systemen: ze komen er aan Verkeerskunde DVM congres 2007

Open platform
Dit alles vraagt ook om de ontwikkeling van een open
platform. Dit is een voertuiggebonden systeem dat nieuwe
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applicaties op een gestandaardiseerde en interoperabele
manier aanbiedt aan de weggebruiker. Daarnaast maakt
een open platform het mogelijk om informatie over het
voertuig en zijn omgeving uit te wisselen met de buitenwereld. Op zo’n open platform kunnen verschillende
andere diensten worden toegevoegd: denk bijvoorbeeld
aan het realiseren van gebruiksafhankelijke beprijzing
van auto’s voor het betalen per gereden kilometer of het
betalen van parkeer- en brandstofkosten.
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2
Wat gebeurt er nu: relevante
initiatieven
Het doel van dit boekje is niet om een totaalbeeld van ITS
te geven, of de stand van zaken op het gebied van ICT in
voertuigen weer te geven. Dat is een bijna onmogelijke
opgave. Wel kan het met concrete beschrijvingen van
relevante initiatieven een beeld schetsen van de betekenis
van in-car systemen en de kansen voor de industrie én
overheden. Dit hoofdstuk beschrijft een overzicht van de
verschillende initiatieven.
Eijkelenbergh, P., Oldenburger, A. en Graaff, T, de. Stand van
zaken open ICT platform: eindrapportage, TNO, 2007
Onderstaande informatie is afkomstig uit deze rapportage

2.1		Ontwikkelingen op het gebied van actieve
		 veiligheidssystemen
2.1.1 PReVENT
Het PReVENT-project ontwikkelt en demonstreert preventieve in-car veiligheidstoepassingen en technologieën.
PReVENT is een activiteit van de Europese automotive
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industrie, mede gefinancierd door de Europese Commissie. De activiteiten binnen PReVENT richten zich op:
• veilige snelheid en veilig volgen van voertuigen;
• laterale ondersteuning;
• kruispuntveiligheid;
• veiligheid van kwetsbare weggebruikers;
• verzachting van botsingen.
www.prevent-ip.org
2.1.2 SAFESPOT
Het SAFESPOT-project ontwikkelt een nieuwe generatie
rijtaakondersteunende systemen waarin gebruik wordt
gemaakt van sensoren en communicatie met andere
voertuigen en wegkantsystemen. De toegevoegde waarde
van SAFESPOT is dat het project de informatie, afkomstig
van voertuigen en infrastructuur, als één geheel bekijkt.
Daardoor wordt als het ware een ‘virtuele veiligheidszone’ rond het voertuig gecreëerd. Het systeem waarschuwt bijvoorbeeld voor onveilige situaties bij
kruisingen, inhalen en blokkades zoals stilstaande files.
De omgeving continu in beeld
De in SAFESPOT ontwikkelde sensortechnologie maakt
het mogelijk om een continu actueel beeld van de omgeving van het voertuig te hebben (ook wel aangeduid met
‘local dynamic map’). Daarmee is men in staat om de
veiligheid op de weg te verhogen door een aantal
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ongevallen te voorkomen, of op zijn minst, om de effecten daarvan terug te brengen. De technologie in de auto
laat het voertuig bijvoorbeeld automatisch afremmen, of
geeft een alarmsignaal af.

www.safespot-eu.org

2.2		
		

Ontwikkelingen op het gebied van in-car
diensten

2.2.1 HiGrids
HiGrids is een onderdeel van het platform Duurzame
Mobiliteit. De belangrijkste doelstelling van HiGrids is
een interconnection protocol te ontwikkelen dat data
vanuit het voertuig op een gestandaardiseerde manier laat
uitwisselen met derden. Dit protocol vormt dan de basis
voor de open standaard.
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Protocol als standaard
Hoewel de intellectuele eigendomsrechten bij HiGrids
liggen, mag iedereen het protocol vrij gebruiken. Op
deze wijze probeert HiGrids de standaard te zetten. Het
is belangrijk dat het protocol op korte termijn te realiseren is en bij voorkeur gebruik maakt van bestaande wijd
beschikbare communicatienetwerken. HiGrids heeft de
ambitie 10.000 “interactieve” voertuigen uit te rusten met
een on-board unit die middels het HiGrids protocol communiceren met de ‘buitenwereld’.
Werkbaar & haalbaar
Met een zo eenvoudig mogelijk protocol wil HiGrids ook
aantonen dat het mogelijk is om een bruikbaar generiek
platform te maken, een on-board unit die:
•	voldoet aan de gebruikelijke specificaties voor de
automotive wereld;
•	op korte termijn in serie is te realiseren voor acceptabele kosten;
•	voldoende toepassingen kan ondersteunen die interactieve communicatie vragen met de buitenwereld;
• naderhand is in te bouwen in voertuigen.

www.higrids.nl
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2.2.2 Global System for Telematics (GST)
Het GST-project betreft een driejarig onderzoeksproject
dat door de Europese Commissie is gefinancierd. Het
werd begin 2007 afgerond en heeft een open en gestandaardiseerde architectuur opgeleverd. Voorheen werd
namelijk voor iedere nieuwe in-car mobiliteitsdienst
het wiel opnieuw uitgevonden, in de vorm van nieuwe
communicatieprotocollen. Ook waren diensten alleen
beschikbaar op speciaal daarvoor ontwikkelde in-car
hardware. Geen zaken die bijdragen aan een goede
marktpenetratie: vandaar het initiatief voor GST door de
betrokken organisaties. De gerealiseerde architectuur
wordt door de sector als future-proof beschouwd.
Verdeling van taken
De architectuur bestaat uit een set van gemeenschappelijke afspraken, met als doel:
• flexibiliteit in diensten te vergroten;
•	kosten te verlagen (zowel voor consumenten als aanbieders van diensten);
• risicodeling;
• bevordering van de invoering van in-car systemen.
Er is een verdeling van de verantwoordelijkheden en
taken over de diverse betrokken partijen. Dit maakt een
systeem mogelijk voor mobiliteitsdiensten in auto’s en op
mobieltjes, zoals voertuig-voertuig communicatie, dynamische berichtgeving over weer en verkeer en betalingen
op afstand.
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Vanaf 2009
De door GST ontwikkelde open interfaces zijn ter
standaardisatie aangeboden aan het ISO. Dit is belangrijk
voor de adaptatie van het GST-gedachtegoed. Daarnaast
wordt de architectuur als basis voor menig follow-up
project gebruikt. Verwacht wordt dat de automobielindustrie vanaf 2009 de eerste, op GST gebaseerde, applicaties
zal installeren in de duurdere voertuigtypes. Naarmate de
techniek goedkoper wordt en de vraag vanuit de consument toeneemt, zullen ook de goedkopere voertuigen
uitgerust worden met GST-applicaties.
www.gstforum.org
2.2.3 Road Charging Interoperability
Het Road Charging Interoperability project (RCI), dat
gedeeltelijk gefinancierd wordt door de Europese Commissie, is gestart in 2005 en loopt tot en met 2008. Het
project loopt vooruit op de totstandkoming van een
European Electronic Tolling System (EETS). Het is de
ambitie van de EC het voorgenomen systeem van wegenbelasting in de komende jaren verplicht te stellen in alle
EG-lidstaten en alle on-board systemen die in de handel
zijn er compliant mee te maken. De discussie hierover is
echter vertraagd.
Tolheffing en meer
RCI richt zich op een service model, zoals dat is overeen-
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gekomen tussen de lidstaten (Stockholm Group) en
toloperatoren (ASECAP). Daardoor wordt het voor de
private sector mogelijk om tolheffing als service aan te
bieden (die voldoet aan alle eisen qua veiligheid,
fraudebestendigheid, enzovoorts). Bovendien kunnen
aanvullende diensten aangeboden worden die van
dezelfde geïnstalleerde technologieën gebruik maken.
Meer mogelijk met hetzelfde
De eerste doelstelling van RCI is om een framework te
ontwikkelen en te valideren met interfaces die bestaande
systemen meer ‘openen’. Dat wil zeggen: die verschillende leveranciers in staat stellen apparatuur te maken die
gecertificeerd kan worden volgens de RCI-specificaties.
Op die manier kan de apparatuur werken in verschillende
contexten.
Ook wil het RCI-project bijdragen aan het samengaan van
(toekomstige) tolsystemen, zodat een grotere herbruikbaarheid mogelijk is van componenten over verschillende
systemen heen. Daarbij moet de materie publiek zijn en
vrij van ‘onredelijke’ intellectuele eigendomsrechten. Zo
kan RCI een flink aandeel leveren aan de technische basis
voor het formuleren van standaardisatievoorstellen.
www.ertico.com/en/subprojects/rci/home/
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2.2.4 Private initiatieven
Naast de bovengenoemde R&D-initiatieven zijn er een
aantal externe spelers in het veld. Voorbeelden zijn
TomTom en Toll Collect, private initiatieven die via een
niet-open platform eigen systemen gerealiseerd hebben.
De bedrijven NXP, Siemens en LogicaCMG hebben
samen ATOP gerealiseerd: een goedkope on-board unit
die voldoet aan de functionele specificaties met betrekking tot kilometerbeprijzing.
Deze private initiatieven richten zich meer op snel
realiseerbare platforms. Voor de lange termijn wordt met
name vanuit projecten zoals de genoemde (vooral GST en
RCI) gewerkt, maar ook binnen CVIS (zie 2.3).

26

Connekt

2.3

Ontwikkelingen op het gebied van V2I en V2V

2.3.1 CVIS: Co-operative vehicle-infrastructure systems
Het CVIS-project betreft een vierjarig onderzoek,
gefinancierd door de Europese Commissie. Voor ITS is
acceptatie bij beleidsmakers en in de markt - eindgebruikers, fabrikanten en dienstenleveranciers - cruciaal. Die
acceptatie is alleen mogelijk met een Europees gedragen,
open infrastructuur voor communicatie tussen voertuigen
en ‘walsystemen’, aanwezig in de infrastructuur. Anders
zou een kostenefficiënte en duurzame implementatie niet
eens mogelijk zijn. Daarom is CVIS van doorslaggevende
betekenis: het laat alle voertuigen en infrastructuur met
elkaar communiceren op een continue en transparante
wijze.
Het CVIS-systeem heeft de vorm van een open application framework voor het voertuig en het walsysteem. Op
die manier levert CVIS enkele voorbeelden van coöperatieve systeemtoepassingen, waarbij stand-alone systemen
én draadloze communicatie wordt gebruikt. Bijvoorbeeld
een busbaan die openstaat voor het overige verkeer, maar
vrij wordt gemaakt zodra de bus eraan komt. Het CVISproject bouwt (voort) op open standaarden en bestaande
ontwikkelingen: zo wordt onder meer de GST-architectuur
gebruikt.
www.cvisproject.org
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2.3.2	COOPERS: Co-operative systems for intelligent
road safety
COOPERS betreft een conceptontwikkeling. Het project is
gestart in 2006 door de Europese Commissie en loopt door
tot 2009. Het doel van het COOPERS-project is de veiligheid op de weg te vergroten middels directe communicatie
(van actuele verkeersinformatie) tussen infrastructuur en
voertuigen. Binnen COOPERS ligt de focus op de
communicatieprotocollen zelf, terwijl een project als CVIS
zich meer richt op de achterliggende architectuur.
Veilig op elk stukje weg
COOPERS richt de aandacht op de ontwikkeling van
innovatieve telematica-applicaties voor de weginfrastructuur. Dit maakt het mogelijk om ‘co-operative traffic
management’ tussen voertuig en weginfrastructuur voor
de lange termijn te bewerkstelligen. Het groeiende gat,
dat ontstaat bij de ontwikkeling van telematica-applicaties
tussen de auto-industrie en operators van de weginfrastructuur, kan op deze wijze gedicht worden. In de visie
van COOPERS zijn voertuigen straks via continue draadloze communicatie verbonden met de infrastructuur op
autowegen en wisselen gegevens en informatie uit die
relevant zijn voor het specifieke wegsegment. Dit verhoogt de algemene verkeersveiligheid en maakt coöperatief verkeersmanagement mogelijk.
www.coopers-ip.eu
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2.4		

Samenhang van projecten

2.5

Wat gebeurt er in Nederland?

Ook in ons land zijn diverse (proef)projecten gelanceerd,
zowel in de praktijk als op beleidsniveau. Hieronder
volgen enkele belangwekkende initiatieven. Het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat
heeft diverse pilots op dit gebied. Recent is het proefproject
de Rij-assistent voltooid, met goed resultaat. In deze pilot
hebben zo’n 40 voertuigen in Nederland rondgereden met
rijtaak-ondersteunende systemen, waaronder Adaptive
Cruise Control, Lane Keeping Assistant en Lane
Departure Warning. Het doel: kennis verspreiden over de
wijze waarop nieuwe technologieën bij kunnen dragen aan
de doelstellingen voor wegbeheer van Rijkswaterstaat.
www.wegennaardetoekomst.nl
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Ook in de visie van de provincie Noord-Brabant worden
in-car systemen gezien als een kans voor regionale
overheden voor dynamisch verkeersmanagement.
Provincie Noord-Brabant Van tovergroen tot intermodaal reisadvies: visie van de provincie Noord-Brabant op
dynamisch verkeersmanagement

www.informatieveweg.nl
Het programma Regionaal Verkeersmanagement (ICT-Onderweg) moet er voor zorgen dat de bereikbaarheid van
de Provincie Utrecht op peil blijft. Daarvoor is Utrecht
op zoek naar vernieuwende manieren om het verkeer in
goede banen te leiden. Hiervoor zijn zeven projecten opgezet: Gebruiker in beeld, Auto als sensor, Regionale verkeersmanagementcentrale, Incident management mobiel,
Verkeersmodellen voor de korte termijn, Wegonderhoud
beter in beeld en Utrechts data warehouse.
www.ict-onderweg.nl
ICT in bereikbaarheid is een project om mobiliteitseffecten op gebied van veiligheid en milieu en het samenwerkingsmodel met de markt te toetsen. Hiervoor is in
2005 de dienst Haaglanden Mobiel opgezet met reizigersinformatie en vertragingstijden voor de regio Haaglanden.
www.haaglandenmobiel.nl
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Diverse overige initiatieven in het kort:
•	Tests voor verkeersmanagement in Eindhoven en
	Amsterdam en pilots op het gebied van incident
management in Zuid-Holland.
•	Ontwikkeling van een nieuwe generatie boordcomputer voor taxi’s als verplichting waarbij de Arbo-wet,
identificatie van chauffeurs en administratie centraal
staat.
•	Het verplicht stellen van tracking & tracing voor mesten afvalstoffenvervoerders.
•	Ideeënontwikkeling voor een meld- en volgsysteem
voor gevaarlijke stoffen.
•	Realisatie van een testsite tussen Rotterdam en
Antwerpen waar de overheid geholpen wordt met
het inrichten van systemen. Dit in het kader van de
EU-projecten CVIS en SAFESPOT.
•	De specificaties die binnen CVIS zijn ontwikkeld
worden getest op een testsite in zes Europese landen
(Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland/België,
Zweden en UK).
•	Tot slot: een initiatief vanuit overheid, bedrijfsleven en
kennisinstellingen om een permanente NederlandsBelgische testsite op te richten voor het testen van
in-car systemen. Hiervoor is een voorstel ingediend
bij de Europese Commissie onder de naam SmartFOT.
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3
Hoe nu verder?
3.1		Het belang van samenwerking voor de
		 ontwikkeling van in-car systemen
Het is evident dat in-car systemen met een opmars bezig
zijn: de inspanningen op dit gebied van zowel overheid,
bedrijfsleven als kennisinstellingen spreken voor zich.
Om nu verdere ontwikkeling van systemen in de gewenste richting te bevorderen, is samenwerking noodzakelijk:
dit levert meer zicht op effecten, kosten(besparingen) en
randvoorwaarden. De vragen die hierbij horen betreffen:
economische haalbaarheid, organisatorische vraagstukken
(rolverdeling tussen partijen) en juridische vraagstukken
(eigendom van informatie).
Buiten bereik van de overheid
Op dit moment behoren in-car systemen voornamelijk
tot het private domein. Overheden maken gebruik van de
fysieke infrastructuur, zoals wegkantsystemen. Deze heeft
zij volledig in de hand door een vergunningenregime.
Door de opkomst van in-car systemen krijgt de overheid
nu te maken met een ontwikkeling die buiten de eigen
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infrastructuur ligt en waar zij geen zeggenschap over en
verantwoordelijkheid voor heeft. Invoering van in-car
systemen betekent dus een nieuwe verdeling van
verantwoordelijkheden en afhankelijkheden.
Toch kan de overheid zich met specifieke overheidsdiensten op het gebied van verkeersmanagement, controle
en handhaving aansluiten bij de ontwikkeling van in-car
systemen. Doorslaggevend bij de ontwikkeling van een
gemeenschappelijk platform voor in-car systemen zijn
immers goede afspraken over gegevensuitwisseling en
de organisatie van de koppeling tussen organisaties en
systemen.
Potters, P.T. en Mihaylova, M.D. Integratie doorslaggevend voor
duurzame bereikbaarheid: ICT in bereikbaarheid

Wie doet wat?
De vraag is: wat doet de overheid en wat doen de
marktpartijen? In de discussie binnen de diverse initiatieven komt de overheid duidelijk ter sprake als de partij
waarvan de markt visie en duidelijkheid verwacht. De
overheid moet in ieder geval de randvoorwaarden scheppen. Verder zal haar rol liggen op die gebieden waar de
markt van nature minder bereid zal zijn om initiatieven
te ontplooien, zoals veiligheid, milieu, beschikbaarheid
van informatie en bereikbaarheid. Een open platform is
nodig om die applicaties van de overheid toe te passen,
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die de marktpartijen niet zelf willen of kunnen ontwikkelen. Bereidwilligheid van de markt voor die toepassing is
vanzelfsprekend noodzakelijk.
3.2

De toekomst

Een belangrijke reden voor de langzame ontwikkeling van
in-car platforms en systemen is dat een introductie via de
OEM (Original Equipment Manufacturer) een complex
proces is en samenhangt met de ontwikkelingshorizon van
voertuigen: nieuwe voertuigen die nu op de markt verschijnen, zijn drie tot vijf jaar geleden op de tekentafel bedacht.
Een introductie via de after-sales market is eenvoudiger te
realiseren. Op dit moment is het echter nog moeilijk hiervoor een sluitende businesscase te ontwikkelen.
De toekomstige ontwikkeling van in-car systemen blijft
dus vooralsnog onzeker. In onderstaande figuur wordt de
verwachte ontwikkeling geschetst.
Zwijnenberg, H. In-car systemen: ze komen er aan
Verkeerskunde DVM congres 2007
Eijkelenbergh, P., Oldenburger, A. en Graaff, T, de. Stand van
zaken open ICT platform: eindrapportage, TNO, 2007
Kerry Malone, et al In-car systemen essentieel voor
netwerkmanagement NM Magazine, 4, 2007
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• 2007
een aantal precommerciële producten
worden compatibel gemaakt met de architectuur zoals
opgesteld binnen GST.
• 2007-2009
enkele marktpartijen zullen proberen een after-market open platform te ontwikkelen en te
testen in Field Operational Tests
• 2009-2011
organisatorische aspecten rondom
open, OEM-specifiek, ICT platform worden afgekaart.
Een aantal precommerciële producten worden compatibel gemaakt met de architectuur zoals opgesteld binnen
projecten die zich richten op V2I communicatie
• vanaf 2010
floating car data levert voor provinciale
wegen en doorgaande routes betrouwbare reistijdinformatie op. Betrouwbare persoonlijke verkeersinformatie en
navigatie voor pre- en on-trip routeplanning zijn beschikbaar. De integratie van in-carsystemen komt op gang door
de invoering van het GST-platform. Hierdoor gaan waarschuwingssystemen (Speed Alert, Collision Warning, Roadcondition Warning) bijdragen aan de verkeersveiligheid.
• 2011-2015
Open ICT-platforms worden ingebouwd in duurdere voertuigen. Deze platforms worden
voornamelijk toegepast voor kleine onderhoudsapplicaties (bijv. software-updates van motor-managementsysteem). Er zullen nieuwe service providers ontstaan

36

Connekt

die infotainment, off-board navigatie, eCall, etc., gaan
aanbieden op het open ICT-platform. Voor V2I en V2V
communicatie ligt de focus op organisatorische aspecten
en het sluitend krijgen van de business case.
• 2015		
de informatievoorziening verschuift
van wegkant naar voertuig: in-car systemen worden de
belangrijkste bron voor reistijden. Grootschalige investeringen in wegkantinformatiesystemen kunnen achterwege
blijven. Door informatie-uitwisseling tussen systemen
werken navigatie, rijtaakondersteunende systemen en
informatiesystemen effectiever.
• 2015-2020
het open ICT-OEM-platform wordt geïntroduceerd in goedkopere voertuigen. Voertuig-infrastructuur communicatie zal op beperkte schaal mogelijk zijn.
• 2020
bestuurder vervult nog steeds de
rijtaak, wordt voorzien van real-time informatie, waarschuwingen en krijgt ondersteuning van systemen bij
bepaalde acties, zoals remmen en sturen. Minstens 80%
van de voertuigen heeft eCall, waardoor kortere aanrijtijden voor hulpdiensten en een snellere afhandeling van
ongevallen mogelijk is.
• 2020-2025
ook goedkopere voertuigen die
uitgerust zijn met een open ICT-platform ondersteunen
‘eenvoudige’ V2I communicatie.
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4
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• www.cvisproject.org
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Leden Connekt
- ACIS
- AGES
- ANWB
- Arcadis Mobiliteit
- Arriva
- ARS T&TT
- ASTRIN
- Berenschot
- Boer & Croon
- BOVAG
- BT Nederland
-	Buck Consultants
International
- Capgemini
- CJIB
- DHV
- Districon
- DTV Consultants
- Ecorys Nederland
- ECT
- EDS Nederland
- Euphoria
- Falkplan-Andes
- Gemeente Amsterdam
- Goudappel Coffeng
- Havenbedrijf Rotterdam
- Heijmans
- Het Expertise Centrum
- HTM
- IBM

- Imtech Infra
-	Intertraffic Worldwide
Exhibitions
- InTraffic
- ITIS Holdings
- ITS-MX
- Kapsch TrafficCom
- KPN
- KpVV
- Kuehne + Nagel
- LogicaCMG
-	Ministerie van
Economische Zaken
-	Ministerie van
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
-	Ministerie van
Verkeer en Waterstaat
-	Ministerie van
Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
- NAVTEQ
- NEA
- NHTV
- NXP Semiconductors
- Oranjewoud
- Peek Traffic
- Provincie Gelderland
- Provincie Noord-Brabant

-

Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland
Rabobank
RDW
Qualcomm
RAI Vereniging
Railforum
Rapp Trans NL
REISinformatiegroep
RET
Schiphol Group
Siemens
SenterNovem
Skymeter Corporation
Stadsgewest Haaglanden
SWOV
Technolution
Tele Atlas
TLN
TNO
TomTom
TPA
TRAIL
T-Systems
TU Delft 3ME MTT
Twynstra Gudde
Vialis
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