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Boodschap presentatie

• marketing en media schetsen geen realistisch 

toekomstbeeld

• zelfrijdende voertuigen komen geleidelijk – in alle 

opzichten

• tijd, ruimte, functionaliteit, businessmodellen

• begrijp wat ze wel en niet (snel) goed zullen kunnen en 

gebruik dat in beleid en businessmodellen!



Zelfrijdende auto: marketingproduct kritiekloos 

overgenomen
• Wie zelfrijdende auto denkt, denkt haast automatisch aan 

de iconische promo-video van Google

• blinde man rijdt van zijn oprit naar de taco-tent in een 

autonoom sturende wagen



Deze en andere promo’s suggereren…

1. toekomst van de auto is volautomatisch rijden dankzij 

autonome technologie

2. de technologie is klaar en beschikbaar

3. op korte/middellange termijn nemen zelfrijdende auto’s 

overal en massaal de weg over

4. de veiligheid zal spectaculair verhogen (want computers 

maken geen fouten en drinken geen bier)

5. de capaciteit zal sterk toenemen (want snelle sensoren en 

computers kunnen zich kleinere marges veroorloven)

6. zelfrijdende auto’s vervangen gewoon de klassieke wagen 

op uw oprit



Een karikatuur?

• Dit beeld wordt haast ongenuanceerd voortdurend 

herhaald door sociale en massamedia, “experts”, politici,…

• MAAR: al deze uitspraken zijn ONWAAR (minstens deels)

• Gevaar van ongenuanceerd en ongegrond optimisme

o comfortabele boodschap voor overheid: problemen van 

congestie en veiligheid worden binnenkort door 

autonome technologie vanzelf opgelost; voorzie alleen 

een kader en de rest lost de markt voor u op; kom 

vooral niet tussenbeide

o gaat voorbij aan disruptieve effect van deze technologie 

op mobiliteit en dat is niet steeds vanzelf positief



Arem, B. Implications of Automated Driving. Beijing Jiaotong University, Sep 09, 2015.

automatisch ≠ autonoom

1. toekomst van de auto is volautomatisch

rijden dankzij autonome technologie

connected ≠ cooperatief



What is automated driving?



2. de technologie is klaar en beschikbaar

• “research vehicles under discussion were neither designed 
nor demonstrated to operate at a reasonable level of risk 
under a full range of unsupervised driving scenarios”

• “there is a tremendous difference between, on one hand, a 
research system that well-trained technicians carefully 
maintain, update, and operate exclusively on certain roads 
in certain conditions and, on the other hand, a production 
system that poorly trained consumers neglect and abuse 
for two decades in almost any conceivable driving 
scenario”

• “mechanical life of these vehicles may be much longer 
than the functional life of their automation systems. […] 
vehicles may long outlive some of the companies 
responsible for their design, sale, and ongoing support”

Smith, Bryant Walker. 2014. “A Legal Perspective on Three Misconceptions in Vehicle Automation.” In Road 

Vehicle Automation, edited by Gereon Meyer and Sven Beiker, 85–91. Lecture Notes in Mobility. Springer



3. op korte termijn nemen zelfrijdende auto’s 

overal en massaal de weg over



Huidige stand van zaken op de markt

Mohamed Jama Mohamed and Abdulkader I Ahmed (2016), Adoption of Autonomous Vehicles 

Technology in the GCC Region: Challenges and Opportunities, 2nd NYUAD Transportation 

Symposium, Abu Dhabi



Huidige stand van zaken op de markt

Mohamed Jama Mohamed and Abdulkader I Ahmed (2016), Adoption of Autonomous Vehicles 

Technology in the GCC Region: Challenges and Opportunities, 2nd NYUAD Transportation 

Symposium, Abu Dhabi

Bv: Dubai wil in 2030 25% van alle transport autonoom hebben (dat is incl. metro!)



3. op korte termijn nemen zelfrijdende auto’s 

overal en massaal de weg over

(level 5)

Nieuwenhuijsen, J.A.H., 2015. Diffusion of Automated Vehicles: A quantitative method to model the 

diffusion of automated vehicles with system dynamics (Masters Thesis). Delft University of Technology



4+5. veiligheid én capaciteit zullen    

spectaculair verhogen
• Autonoom zelfrijdend

o = rijden alsof je achter een vrachtwagen zit

= geen vooruitblik

o toch minimaal even veilig

• België: ~700 doden op ~100 miljard vtgkm = ~1/140 miljoen vtgkm

(ref: Google cars reden tem okt ’16: 3.5 miljoen vtgkm autonoom)

o kan alleen door conservatief rijden 

= óf grote marges…

… óf vereenvoudigde omgeving

= rijstijl “karikaturale bejaarde” 

= vijand van capaciteit knelpunten en kruispunten!(*)

o NB: in NL rekent men in scenario’s o.a. met mogelijk -5% 

capaciteit
(*) Daar zijn lang niet alle experts het met mij over eens! 

Bv. Mahmassani verwacht +50% capaciteit door autonome voertuigen (Talebpour, A., Mahmassani, H.S., 2016. 

Influence of connected and autonomous vehicles on traffic flow stability and throughput. Tr. Res. C Vol 71, 143–163.)

https://www.youtube.com/watch?v=PUw_DMaQ264


Veiliger? “Partial automation is a disaster 

waiting to happen” (Norman, 2015)

• “When people are asked to supervise with no actions required 
for long periods, they can’t. […] As automation gets better 
and better, then the problems of vigilance increase, for the 
more reliable the system, the less for a person to do, and the 
mind wandering begins.”

• “Partial automation is a disaster waiting to happen, and total 
automation is essential. To think otherwise is to ignore 
decades of solid research from the psychology and human 
factors fields (and the National Academy's Human Systems 
Integration board). And there is no way to overcome it. The 
better the [partial] automation, the more dangerous it 
becomes. It has to be full automation, not this silly Level 3.“

• In a controlled experiment (where subjects expected a warning), 
it took drivers 2.3 (+/-0.8) s on average to take over control from
automated driving. In this time, one may drive 45-90m. (Blanco et 
al., 2015)

Norman, D.A. The human side of automation. Road Vehicle Automation 2, Springer, 2015

Blanco et al., 2015. Human Factors Evaluation of Level 2 and Level 3 Automated Driving Concepts (No. 

DOT HS 812 182). National Highway Traffic Safety Administration



5+6. veiligheid én capaciteit zullen    

spectaculair verhogen

• Coöperatieve technologie

o pas vanaf hogere penetraties significante winst

o Maar tegengewerkt door tal van compensaties

• tijdwaardering: modal shift, return-to-peak

• nieuwe verkeersdeelnemers, lege ritten (valet park, deelauto)

• ruimtelijke spreiding



6. zelfrijdende auto’s vervangen gewoon de 

klassieke wagen op uw oprit

• mogelijk, en allicht gedeeltelijk waar, maar…

• …stilstaande auto is dood kapitaal

 waarom niet ter beschikking van andere (diensten)?

• …kost bestuurder valt weg (financieel, sociaal)

•  sterke enabler voor Mobility-as-a-Service



Conclusies technologie-overzicht

• knelpunten in netwerk zullen blijven knellen

o geen spectaculaire toename capaciteit te verwachten
• semi-autonoom: ~2030 maar 

• capaciteitswinst veelal beperkt (tenzij vereenvoudigde omgeving)

• veiligheid: groot vraagteken (mens als supervisor? ook technologie faalt!)

• co-operatief: ~2050 en verder

• reken voor winst vooral op snelwegen, hoofdwegen en 
voorbehouden infra zonder fiets en voetgangers, anders 
conservatief rijden!

• vroege toepassingen komen er desondanks

o in niet-kritische, vereenvoudigde omgevingen
• geen/weinig LV, buiten spits of knelpunten, buitengebied, eigen 

infra,…

o … dat concurreert dus niet/nauwelijks met collectief OV



Conclusies technologie-overzicht

• geleidelijk & 

disruptief:

ripple effect

• vgl:

o telewerken

o ACC, LKS

Milakis, D., Van Arem, B., Van 

Wee, B., (2015). The ripple 

effect of automated driving, in: 

BIVEC-GIBET Transport 

Research Day, Eindhoven, The 

Netherlands.



Kansen voor zelfrijdende technologie in 

openbaar vervoer

• (collectief) OV heeft vaak al eigen bedding!

o perfecte omgeving voor automatisering (bestaat al 

lang!)

• metro, treinen, shuttles (bv Rivium, Schiphol, DL Zaventem)

o mengvormen mogelijk: eigen bedding waar kritisch, 

autonoom elders of bij incidenten

• Diensten complementair aan collectief OV

o Dial-a-ride in buitengebieden

o P&R met valet parking (kortere overstap, cap verhoging)

o last-mile oplossingen

o samen in MaaS pakket



Conclusie
• Automatisch rijden komt eraan

o maar geleidelijker en subtieler dan het marketing-beeld

• Automatisch rijden heeft zoals alle technologie voor- én nadelen

o ontwikkel kennis en daaruit eigen visie/beleid

o stimuleer positieve effecten: gebruik sterkten!

o anticipeer en mitigeer negatieve gevolgen

• Anticipeer

o mobiliteits-emancipatie nieuwe gebruikers!

o nieuwe tijdsbeleving

o ruimtelijke en veiligheidseffecten

• en antwoord van overheden daarop

o nieuwe businessmodellen

o …



Contact

•  016 32 1673

•  chris.tampere@kuleuven.be

•  https://set.kuleuven.be/l-mob
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