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Impact incident 
vrachtverkeer

Afsluiting één of meer rijstroken

Langdurige afhandeltijd VW-incidenten 

Filevorming 

Waardoor:

• Impact op bereikbaarheid regio

• Impact op doorstroming op de corridor 



Wat is de oorzaak? 

Uit analyse van vrachtwagenincidenten is gebleken dat de grootste 
veroorzakers van incidenten met vrachtwagens zijn:

• Lekke banden en klapbanden: veroorzaakt zo’n 41% van de 
pechgevallen met vrachtwagens

• Onoplettendheid van chauffeurs: veroorzaakt ongeveer 33% van de 
ongevallen

• Onveilige wegindelingen: op bepaalde wegdelen vindt vaker een 
incident plaats dan op andere wegdelen
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Route42

Fueled by data - driven by Intelligence

Wij zijn Route42, het allesomvattende transport intelligentie platform voor transport dat 

verder gaat! Wij zijn uw ogen en oren op de weg en zetten data om in daadwerkelijke 

besparingen.



Data bronnen 

Asset data Trucks/Trailer/Meeneemheftruck

- Route42 asset tracking

- Hardware agnostic koppeling

Externe data bronnen om data te verrijken

- Google traffic

- NDW

- RDW



Veiligheidsdata 

Veiligheidsdata uit trucks komt van de volgende bronnen:

- G-sensoriek op Route42 hardware (1 Hz data in database)

- X-as (acceleratie en deceleratie)

- Y-as (hellen om bochten)

- Z-as (drempels en gaten in de weg)

- Canbus waardes (1 Hz data in database)

- Gaspedaal

- Rempedaal (kracht en schakelaar)

- Snelheid 

- Cruise control

- Brandstofwaardes

- enz

- GPS waardes 



Driving behaviour

Route42 platform monitors:

•Fuel waste: idling, coasting, speeding, accelerating, spillage.

•Driving behavior: braking, accelerating, cornering, bumping, cruise control.



🕗📧Week Rapporten

Wekelijkse rapporten worden

geëmailed naar alle chauffeurs en

de coaches van de betreffende

chauffeurs hebben ook inzicht in 

deze scores. 



📱🙌 Zelf-coachen met...

De App
Geeft chauffeurs hetzelfde inzicht betreffende rijgedrag en de route die ze 
geredenhebben.

Om zelf coaching en app gebruik te stimuleren hebbenwe de app 

geupgrade.

Chauffeurstrace

Introductie van driver trace, een dashboard waarop een chauffeur zijn 
gereden routes en gebeurtenissen de volgende dag kan zien! In feite kan 

een chauffeur zijn dag beginnen door gisteren in detail terug te kijken. Als 
een chauffeur wil inzoomen op het evenement, dan kan dat. Klik op het 
evenementpictogram en bekijk alles wat de coach ziet. 100% transparant en 

waardoor truckers zichzelf kunnen coachen en verbeteren.

Wekelijkse reportages
Weten wat je als chauffeur hebt gedaan is geweldig, weten wat je resultaat 
is, is nog beter. Elke maandag krijgt een chauffeur een fris nieuw 

weekrapport rechtstreeks in zijn app. Ververs de pagina en ga!



Rijgedrag

Post-trip analyse

Wist je dat plotseling de score wijzigen, het grootste risico hebben om 

bij een ongeval betrokken te raken?

Daarom richt Route42 zich niet alleen op de prestaties van de 

bestuurder, maar ook op prestatieveranderingen:
- Positieve verandering kan helpen om chauffeurs te motiveren.

- Negatieve uitbijters duiden op een hoger risico op ongevallen.



Hotspots

🚚🗺️🔥Event hotspots

Introductie van een nieuwe methode om te coachen op basis van 

de hotspots van je evenement.

•Vind uw hotspots op een kaart, in de buurt van uw bedrijfsterrein, 

een bekend verkeerslicht of die moeilijke rotonde

•Coach een groep. Kaarten zijn een leuke anonieme manier om 

verschillend gedrag voor al uw chauffeurs tegelijk aan te moedigen

•Focus op de plekken die er toe doen. Goed rijden is belangrijker in 

de buurt van klanten, scholen en andere kritieke gebieden. 

Verbeter in de loop van de tijd.



Hotspots



Hotspot Veghel



Voorbeeld Hotspot



Data verzameling
Alle data verzamelen en tonen samen met SmartwayZ.NL. 



Onveilige wegsituaties voor vrachtverkeer
bron: voertuigdata vrachtverkeer Route42, 20 november – 20 december 2021

Door de oogharen:
• Op vrachtcorridor (A58-A2-A67) 

vooral veel hard remmen (= onveilige 

situatie)

• Binnenstedelijk en in knooppunten: 

overhellen



Gevaarlijke situatie => waarschuwen? 
bron: voertuigdata vrachtverkeer Route42, 20 november – 20 december 2021

Eindhoven, Helmond: Snelwegen + N-wegen



Binnenstedelijk => kansen voor iVRI’s?
bron: voertuigdata vrachtverkeer Route42, 20 november – 20 december 2021

Breda – Etten-Leur



Binnenstedelijk => vrachtroutes in stad?
bron: voertuigdata vrachtverkeer Route42, 20 november – 20 december 2021

Tilburg



Onveilige locaties route A67-A58-A16-A15 => SEC
(jan-feb 2021)



Bij afritten => extra ruimte nodig voor SEC/LZV?
(jan-feb 2021)

Barendrecht 



Vervolg?

• Hoe maken we hier slim gebruik van?

• Informeren in-truck: rol van de overheid? 
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smartlogistics@smartwayz.nl

www.smartwayz.nl

Voor meer informatie: 


