
SMART LOGISTICS
Toepassingen
slimme logistiek



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.

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



  SLIMME VERKEERSLICHTEN

• De chauffeur ontvangt in-truck de actuele status van het
 verkeerslicht, de tijd tot een rood of groen verkeerslicht  
 en een adviessnelheid om het groene licht te halen.

• Deelnemende vrachtwagens krijgen prioriteit bij 
 verkeerslichten op momenten dat het kan.

Betere doorstroming door afname stilstand

Afname van remmen en optrekken

Minder brandstofverbruik

Minder CO2-uitstoot

Voordelen

Kengetal:
• Een stop kost gemiddeld 
 1 euro aan brandstof en tijd



 BANDENSPANNING 
 (WEGSENSORDATA)
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.

Minder incidenten, verkeersveiligheid verbeteren

Betere doorstroming / minder reistijd

Minder brandstofverbruik

Minder bandenslijtage

Voordelen

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



  OVERHEIDSDATA VOOR 
  PLANNING EN ROUTERING
Inzet van betrouwbare overheidsdata voor de logistieke
sector over bijvoorbeeld milieuzones, venstertijden, laad- en 
losplaatsen, maar ook wegwerkzaamheden, helpt bij een 
efficiënte planning en routering.

Efficiëntere planning en effectievere uitvoering

Faalkosten voorkomen

Tevredenheid chauffeurs verhogen

Voordelen

Kengetallen (onderzoek Buck Consultants International):
• 0,5% km-reductie 
 (in de stad)
• 500 tot 1.300 euro 
 per jaar per voertuig



  IN-TRUCK SIGNALERING 
  EN SNELHEIDSADVIEZEN
Belangrijke informatie over de route rechtstreeks de cabine 
in, zodat je altijd precies weet waar en wanneer je mag rijden, 
met welke snelheid.  
• De maximumsnelheid
• Adviessnelheid, bijv. bij onverwacht weersomstandigheden
• Inhaalverboden 
• Rijstrookindeling,  rode kruizen etc.

Voordelen

Verkeersveiligheid verhogen

Betere doorstroming door rustig verkeersbeeld

Tevredenheid chauffeurs verhogen



  IN-TRUCK BRENGEN VAN 
  VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
Op basis van je huidige locatie en route ontvang je specifieke
route-informatie.
• Waarschuwing voor filestaart
• Waarschuwing over stilstaand voertuig
• Waarschuwing over ‘langzaam’ rijdend voertuig

Voordelen

Een incident voorkomen door waarschuwing

Verkeersveiligheid verhogen

Betere doorstroming / minder reistijd



CONNECTED 
TRANSPORT CORRIDORS 
Hoe zorgen we dat transport in en tussen steden veiliger en 
duurzamer wordt? De Connected Transport Corridors bieden 
een oplossingsrichting. Dit samenwerkingsverband tussen Rijk, 
regio’s en marktpartijen gebruikt de kansen van digitalisering 
om de logistiek duurzamer, veiliger en efficiënter te laten 
verlopen. Met de Connected Transport Corridors willen we 
bestaande tools en werkwijzen breed opschalen, om direct en 
blijvend resultaat te boeken in de logistieke praktijk.

Kijk voor meer informatie op: 
connectedtransportcorridors.nl

https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1168/connected-transport-corridors/landing


SMARTWAYZ.NL
SmartwayZ.NL is hét innovatieve mobiliteitsprogramma in 
Zuid-Nederland. We verbeteren de bereikbaarheid en stimu-
leren innovatie. Onze aanpak varieert van het ontwikkelen van 
slimme oplossingen tot het verbreden van snelwegen en het 
verbeteren van vervoersknooppunten. Meer dan 150 partners 
werken binnen het programma samen. Samen realiseren we 
het slimste mobiliteitssysteem van Nederland.

Kijk voor meer informatie op: www.smartwayz.nl

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

https://www.smartwayz.nl/
mailto:smartlogistics@smartwayz.nl

