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Missie RWS 

Smart Mobility biedt kansen voor 

een beter bereikbaar, veiliger en 

leefbaar Nederland 

 

Belofte Truck 

Platooning 

• Schoner (minder uitstoot) 

• Efficiënter (bijv. ivm rijtijden) 

• Sneller (doorstroom) 

• Veiliger (techniek) 



    Toekomst 

    Scenario 

    (Komende 4 jaar) 

 
• Mobiliteit +9% 

 

• Verkeer +40% 

 

• Reistijd +45% 

 

• Transport +13% 

 

• Aantal ongelukken +20% 

 

• Toename andere vervoers- 

       modaliteiten (rail/water) 

 

 

 

 



 

• 6 april APM Terminals Rotterdam 

• Europa: crossing borders  

• Leidende principe: learning-by-doing 

• Showcase voor grootschalige inzet 

truck platooning:  

• Europees voorzitterschap 

• Samenwerking EU-landen, 

ministeries, logistieke sector, 

wegbeheerders, 

ontheffingsautoriteiten, 

kennisinstituten…… 

European Truck 
Platooning 
Challenge 
 
Uitgangspunten 

 



• Nederland: voortrekkersrol 

• Op de kaart gezet in Europa 

• Internationale media-aandacht 

• Vision 2025 

• Declaration of Amsterdam 

• Bouwsteen voor toekomstige testen, 

nieuwe internationale corridors, real-

life cases 

 

 

European truck 
platoonig 
Challenge 
 
Resultaten 



 
Real life 

Truck Platooning 
 

op naar pilots  

Nederland/Benelux 

medio 2017->2018 

 
Belangrijke issues/aandachtspunten: 

 

• Technologie/operationeel 

• Logistiek 

• Infrastructuur 

• Juridisch 

• Veiligheid/maatschappij 

• Menselijke factoren 

 

 



 
Real life 

Truck Platooning 
 

Technologie/operationeel 

 
 

 

En wat nou als de techniek uitvalt of 

de wifi-verbinding wegvalt? 

Denk aan bruggen, tunnels…. 

 

 



 
Real life 

Truck Platooning 
 

Logistiek 

 
 

 

 

Mooie innovatie, maar kan en wil de 

logistieke sector dit wel gebruiken? 

Is er behoefte aan? 

 

 



 
Real life 

Truck Platooning 
 

Infrastructuur/kunstwerken 

 
 

 

 

 

 

Nemen truck platoons wel genoegen 

met de bestaande infrastructuur? 

Kan de huidige infrastructuur het 

aan? 

 

 



 
Real life 

Truck Platooning 
 

Juridisch 

 
 

 

Hoe zit het met aansprakelijkheid?  

En verzekeringen? 

 

 



 
Real life 

Truck Platooning 
 

Veiligheid/maatschappij 

 
 

 

Hoe kijkt de weggebruiker aan tegen 

truck platooning? 

Beïnvloedt truck platooning het 

andere wegverkeer? 

 

 



 
Real life 

Truck Platooning 
 

Menselijke factoren 

 
Hoe staat de chauffeur hier tegenover 

en wat wordt zijn rol en 

verantwoordelijkheid? 

 

 



 

 

 

Dank jullie wel! 

 

Volg ons op: 

www.eutruckplatooning.com 

@EU_TPC 

#Truck #Platooning 

 

 

 

Met truck 
platooning 
….op weg naar 
Smart Mobility… 
 


