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4. (ACTUELE) REISDATA EN VERMIJDEN VAN  
 VERKEERSKNELPUNTEN

Door geplande en actuele wegwerkzaamheden, onveilige 
locaties en file-informatie realtime te delen met zowel 
de chauffeur als de afdeling Planning, kunnen voordelen 
worden behaald.

Voordelen:

 Efficiëntere routes

 Voorspelbaarheid van aankomst verhogen 

 Zoekverkeer verminderen  
 (effect op rijtijd/afstand en verkeersveiligheid)

 Tevredenheid chauffeurs verhogen 

5. SLIM INVOEGEN

Met de simulatiestudie Slim Invoegen (N279 / A67) is 
onderzocht of vrachtverkeer slimmer en veiliger kan 
invoegen met behulp van slimme verkeerslichten.

• Informeren over de invoegmogelijkheden

• Begeleiden met realtime informatie om  
succesvol in te voegen

Voordelen:

 Betere doorstroming / minder reistijd

 Verkeersveiligheid verhogen

 Tevredenheid chauffeurs verhogen 

 

6. IN-TRUCK BRENGEN VAN     
 OVERHEIDSINFORMATIE

Op basis van je huidige locatie en route ontvang je specifieke 
route-informatie.

• Waarschuwing voor filestaart

• Waarschuwing over stilstaand voertuig

• Bebording, rode kruizen etc.

• 'Langzaam' rijdend voertuig

Voordelen:

 Een incident voorkomen door waarschuwing

 Verkeersveiligheid verhogen

 Betere doorstroming / minder reistijd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de regionale 
overheden, logistieke hubs en marktpartijen werken onder 
de noemer Connected Transport Corridors samen om de 
resultaten uit verschillende succesvolle pilots te integreren 
in de logistieke praktijk. Door meer samen te werken en 
slim gebruik te maken van bestaande infrastructuur en 
beschikbare data kunnen vervoerders efficiënter rijden. Dat 
doen we op de drie drukste routes in ons land: de corridors 
Amsterdam Westkant, Groot Rotterdam en Zuid-Nederland.

Kijk voor meer informatie op www.talking-logistics.nl.

TALKING LOGISTICS CONNECTED 
TRANSPORT CORRIDORS



MEER INFORMATIE?
Heb je nog vragen over Smart Logistics of de toepassingen?  
Neem dan contact op met Janneke Nijsing via  
smartlogistics@smartwayz.nl 

www.smartwayz.nl

@smartwayz-nl

@SmartwayZNL

TOEPASSINGEN

De flyer geeft een overzicht van beschikbare toepassingen 
(use cases) die binnen Smart Logistics / SmartwayZ.NL actief 
worden opgepakt. Tevens wordt per toepassing kort een 
aantal voordelen vermeld.

Het doel van de toepassingen is 
om de verkeersdoorstroming te 
verbeteren, door data te delen 
tussen het logistieke domein en 
de overheidspartners.

De toepassingen gaan uit van het uitwisselen van data 
tussen de wegbeheerder en de logistieke dienstverlener.  
Dit kan op verschillende wijzen worden gedaan: in-truck,  
via wegkantborden, via planningsinformatie etc.

Wegbeheerder IT-leverancier Logistieke
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1. SLIMME VERKEERSLICHTEN1. SLIMME VERKEERSLICHTEN

• De chauffeur ontvangt in-truck een adviessnelheid om 
stoppen voor een rood verkeerslicht zoveel mogelijk te 
voorkomen.

• Door deelnemende vrachtwagens prioriteit te geven bij 
verkeerslichten verbetert de doorstroming van het verkeer.

Voordelen:

  Betere doorstroming door afname stilstand 

  Afname van remmen en optrekken

  Minder brandstofverbruik

  Minder CO2-uitstoot

Kengetal:

• Een stop kost gemiddeld 2 euro  
aan brandstof en tijd

2. REALTIME TERUGKOPPELING OVER   
 AFWIJKENDE BANDENSPANNING

Realtime terugkoppeling over bandenspanning voor  
chauffeur en/of voor de afdeling Planning.

Afwijkende bandendruk levert niet alleen een onveilige 
situatie, maar zorgt ook voor een minder efficiënte inzet  
van het voertuig.

Voordelen:

 Minder incidenten, verkeersveiligheid verbeteren

 Betere doorstroming / minder reistijd

 Minder brandstofverbruik

 Minder bandenslijtage

Kengetallen:

• 5% extra brandstof-verbruik  
en 20% extra bandenslijtage  
bij 2 bar minder druk

• Maatschappelijke kosten van files door  
pechgeval zijn gemiddeld 14.000 euro

3. OVERHEIDSDATA VOOR EFFICIËNTE    
PLANNING EN ROUTERING

Inzet van betrouwbare overheidsdata voor de logistieke 
sector over bijvoorbeeld milieuzones, venstertijden, laad- en 
losplaatsen helpt bij een efficiënte planning en routering.

Voordelen:

 Efficiëntere planning en effectievere uitvoering

 Faalkosten voorkomen

 Tevredenheid chauffeurs verhogen

Kengetallen (onderzoek Buck Consultants International):

• 0,5% km-reductie (in de stad)

• 500 tot 1.300 euro per jaar per voertuig

SmartwayZ.NL is een innovatief 
mobiliteitsprogramma 
waarin het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, de provincies 
Noord-Brabant en Limburg, 
diverse gemeenten, bedrijven 
en kennisinstellingen samen 
werken aan de slimme 
oplossingen voor de reis van 
vandaag en de wereld van 
morgen.

SMARTWAYZ.NL

Corridor Zuid-Nederland


