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Want de urgentie is groot. De maatschappij stelt hoge eisen 
aan duurzaamheid en leefomgeving. De ruimte voor nieuwe 
transportinfrastructuur is schaars en kostbaar. En technolo
gische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. 
Elektrisch rijden, zelfrijdende voertuigen en smart mobility 
laten ongekende mogelijkheden zien. Met de komst van big 
data is informatie real time beschikbaar en zijn we in staat 
fysieke stromen en datastromen slim en real time met elkaar 
te verbinden. Daarbij komt dat ons land een ideale uitgangs
positie heeft om innovatieve oplossingen in de praktijk 
te  ontwerpen, testen en implementeren. Nederland is 
 dicht bevolkt, heeft een optimale ligging en een krachtige 
 internationale en innovatieve handels en transportsector. 
Gekoppeld aan een brede, sterke kennisbasis met drie 
 soorten mainports (data, lucht, water) en hoge kwaliteit 
in zowel digitale als fysieke connectiviteit, zijn wij het 
land bij  uitstek waar grote kansen liggen op het gebied 
van  transport, logistiek en mobiliteit. 

Living labs
En dat maakt ons land tot een ideale voedingsbodem voor 
living labs: innovatieve onderzoeklocaties waar onderzoekers, 
overheden, ondernemers en burgers samen ontwerpen, 

testen en verbeteren. Geen onderzoek alleen vanuit de 
 studeerkamer, maar samen met het werkveld ín de praktijk. 
Dat betekent dat kennisinstellingen, universiteiten en 
 hogescholen samenwerken met verschillende disciplines 
om grote mobiliteits en logistieke vraagstukken op te lossen. 
Inter disciplinair, levendig én cyclisch. Met nieuwe verbin
dingen en mechanismen. Gebaseerd op publiekprivate 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. 
Met maatschappelijke samenwerking tussen en met steden 
en regio’s. Met gebruik van een groot aantal real time data
bronnen. En met interdisciplinaire business ontwikkeling 
met  inschakeling van de verschillende  modaliteiten lucht, 
water, spoor en weg.

Vier grote uitdagingen
Te midden van alle vraagstukken die op ons afkomen 
zien wij als kennispartijen vier grote lange termijn uitdagin
gen, die wij samen met overheid, markt en publiek willen 
oppakken: emissievrije transportnetwerken, duurzame 
 stedelijke  mobiliteit, kortere logistieke ketens en zelfrijdend 
en varend transport. Om onze aanpak concreet te maken 
hebben we per uitdaging een groot aantal kennisvragen 
geformuleerd.
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MET SLIM TRANSPORT NAAR EEN ENERGIEKE, 
 INNOVATIEVE EN DUURZAME SAMENLEVING

Goederen en personen vlot van A naar B. Zonder vertragingen, betrouwbaar, 
veilig en met zo min mogelijk energieverbruik. Kennisinstituten staan met 
 universiteiten en hogescholen aan de lat om met kennis en kunde sámen met 
overheden en marktpartijen het verschil te maken.  Aan de hand van kennis
vragen laten ze zien voor welke opgaven we staan. En hoe we via eigentijds, 
 fundamenteel én praktijkgericht onderzoek de nieuwste mobiliteitsuitdagingen 
het hoofd kunnen bieden.
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De klimaatsveranderingen, de klimaatafspraken van 
Parijs en de CO2doelstelling van de Europese Unie 
vergroten de noodzaak om versneld oplossingen te 

onderzoeken, ontwikkelen en implementeren. Dat vereist een 
systeembenadering en betekent dat we moeten inzetten op 
meerdere sporen. De CO2intensiteit moet fors omlaag door 
gebruik te maken van efficiëntere aandrijvingen en CO2arme 
energiebronnen. De benuttingsgraad moet omhoog en/of 
het aantal afgelegde kilometers omlaag. Dat vergt forse 
 aanpassingen aan de bestaande infrastructuur en een 
 verknoping van de diverse systemen. Zodat we vraag en 
aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen. Om te komen 
tot emissievrije transportnetwerken hebben we een groot 

aantal kennisvragen geformuleerd. Zoals: hoe  tellen effecten 
van verschillende CO2reducerende maatregelen op? Hoe 
komen we tot betere logistieke concepten? Of: wat is het 
effect van trends, innovaties en game changers in mobiliteits 
en logistieke systemen en gedrag op het volume (tonkms) 
en daarmee op de haalbaarheid van duurzaamheids
doelstellingen? En hoe kun je (effecten van) toekomstige, 
disruptieve ontwikkelingen modelleren en inschatten? 
 Allemaal kennisvragen die we op niettraditionele wijze in 
living labs willen beantwoorden. Bijvoorbeeld in een zero 
emissie haven als het gaat om goederentransport, opslag 
en overslag in een haven. Of in zero emissie corridors over 
weg, spoor en water.

1 EMISSIEVRIJE TRANSPORTNETWERKEN
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2 DUURZAME STEDELIJKE MOBILITEIT

Om duurzame stedelijke mobiliteit daadwerkelijk vorm  
te geven is het noodzakelijk de betrouwbaarheid, 
bereikbaarheid en veiligheid in en tussen de stedelijke 

omgevingen te verbeteren. En daar is vooruitgang in zowel 
techniek, beleid als gedrag voor nodig. Big data speelt hierin 
een grote rol: als de techniek het toelaat kunnen we hiermee 
gedrag in kaart brengen en met die kennis beleid maken.  
Om de problematiek rond duurzame stedelijke mobiliteit uit 
te kristalliseren hebben we ook hiervoor tal van kennisvragen 
geformuleerd. Zoals: wat is het effect van big data op de uit
komsten van toepassingen die we nu al kunnen waarnemen? En: 
wat zijn de effecten van de snel opkomende “sharing economy” 
(denk aan: deelauto’s, deelfietsen) op mobiliteitsgedrag? 

En hoeveel mensen moeten openstaan voor zelfrijdende 
auto’s voordat het systeem omgaat?  Kennisvragen die we 
in living labs als Metropoolregio  Rotterdam – Den Haag en 
Metropoolregio Amsterdam (met name het zuidasgebied) 
willen beantwoorden.
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Het huidige logistieke systeem kenmerkt zich door eigen 
netwerken, transportcapaciteit en opslagcapaciteit 
van bedrijven. Data wordt nog slechts beperkt gedeeld. 

Bij de transitie naar een nieuw systeem is het belangrijk 
onderscheid te maken tussen de performance van het huidige 
en het nieuwe systeem. Het nieuwe systeem is gebaseerd 
op de Physical Internet gedachte waarbij netwerken volledig 
open en verbonden zijn en bedrijven in hoge mate bereid zijn 
transportcapaciteit en data met elkaar te delen. Hierbij spelen 
kennisvragen een rol als: wat zijn de prestatieindicatoren 
van het huidige systeem? Wat werkt wel en wat niet? Hoe 
ziet een transitie naar een nieuw systeem er uit? Verloopt 
die geleidelijk of plotseling? Hoe kunnen we transport

bewegingen efficiënter organiseren? En in welke mate leidt 
Physical Internet bijvoorbeeld tot kortere (of langere) ketens? 
Ook die kennisvragen willen we samen met partners in de 
praktijk op onconventionele wijze oplossen. In living lab 
locaties als zeehavens, luchthavens of op locaties in de 
retail, mode of textielsector.

3 KORTERE LOGISTIEKE KETENS EN BUNDELING
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4 ZELFRIJDEND EN -VAREND TRANSPORT

De toenemende vraag naar gepersonaliseerd deur tot 
deur transport, de wens tot bemanningsreducties 
en de vraag naar veiligheid en capaciteit vergroten 

de druk op de ontwikkeling van autonome voertuigen. Maar 
voordat het zover is moeten we de maatschappij daarop 
inrichten. Maar wat betekent dat? Voor personenvervoer 
en OV komt daar nog een sociale component bij. Voor auto
matisch transport is het nodig op hoog niveau in te grijpen in 
verkeersstromen en toedelingen. Door controle en planning 
vermindert het autonome karakter ervan wel in zekere zin. 
Om deze problematiek concreet te maken moeten we tal van 
kennisvragen beantwoorden. Zoals: hoe ziet de toekomstige 
infra er uit? Hoe gaan autonoom en nietautonoom verkeer  

veilig samen? Hoe krijgen we partijen zo ver dat ze data gaan 
delen? Hoe optimaliseer je een autonoom transportsysteem? 
Is er straks nog onderscheid tussen personen en goederen
voertuigen? Wat zijn de belangrijkste winstpunten voor 
 autonoom vervoer? En welke vrijheden verlies je door de 
transformatie? Ook deze vraagstukken willen we samen met 
partners in de praktijk beantwoorden en oplossen. Onconven
tioneel en krachtig in living labs als een fieldlab Schiphol, de 
haven van Rotterdam of speciale rijstroken voor platooning 
op de snelweg.
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Kennis laten stromen
Belangrijk voor een goed functionerend living lab is dat 
de schaalgrootte voldoende moet zijn om zeggingskracht 
te hebben voor andere locaties of steden. Tegelijkertijd 
moet de locatie ook behapbaar zijn. Er moeten meer dingen 
te combineren zijn en we moeten slim met middelen kunnen 
omgaan. Ook moet het mogelijk zijn om dingen uit te 
 proberen, zonder dat wet en regelgeving in de weg staan. 
Gebieden als de Rotterdamse haven en de Schiphol-Zuidas- 
Arena corridor vormen knooppunten van samenwerking en 
kunnen fungeren als locaties voor living labs, waarbinnen 
de modaliteiten samenkomen met smart data. Dat moeten 
locaties zijn waar kennis vrij kan stromen en waar we (inter)
nationale vraagstukken rond bijvoorbeeld supply chains en 
stedelijke logistiek en mobiliteit in onderlinge samenhang 
kunnen bestuderen. Zodat innovaties ook echt tot stand 
komen.

Krachtige combi
Want dat is waar wij voor staan: mobiliteitsvraagstukken 
op een levende manier in de praktijk beproeven en concreet 
uitrollen. Innovatief en via een cyclische methode, waarbij 
we na iedere ontwerp, monitoring en evaluatiecyclus 
weer nieuwe verbeteringen aanbrengen. Dat doen we met 
 academische onderzoekers, die aan de top van hun vak
gebied staan. Die vernieuwend onderzoek doen en daarover 
publiceren. Maar dat doen we ook met toegepaste onder
zoekers van kennisinstellingen en hogescholen, zodat we 
onze resultaten ook daadwerkelijk in de praktijk kunnen 
implementeren. Juist die combinatie is heel krachtig en 
biedt meerwaarde. Er is nog een wereld te winnen en wij 
staan te popelen om daar samen met overheid en bedrijfs
leven mee aan de slag te gaan!

DOELSTELLING
Een transitie realiseren naar een betrouwbaar, 
efficiënt,veiligenduurzaammobiliteits-,
 transport- en logistiek systeem binnen en buiten 
Nederland. De Parijsdoel stelling van maximaal 
1,5 °C globale opwarming met een 80% reductie-
doestelling van CO2 voor de transportsector 
realiseren.Deurtotdeurreizeninverstedelijkte
gebieden betrouwbaar maken met maximaal 
50% afwijking bij  incidenten of extreem weer. 
Het aantal verkeersdoden verder omlaag  brengen 
richtingnulin2030bijzowelbestuurdersvan
voertuigen als bij kwetsbare verkeers deelnemers. 
Op het gebied van transport en logistiek in 
2020 een internationale toppositie bereiken (1) 
in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als 
keten regisseur van (inter)nationale logistieke 
 activiteiten, en (3) als land met een aantrekkelijk 
innovatie- en  vestigingsklimaat voor het ver-
ladende en logistieke bedrijfsleven.

TOEGEVOEGDE WAARDE
Transport en logistiek vormt in ons land een 
 toe gevoegde economische waarde van 55 miljard 
euro en is goed voor 813.000 arbeidsplaatsen. 
Nederland vervoert 3,7 procent van de wereld-
handel, terwijl we slechts 0,25 procent van de 
wereldbevolking  ver tegenwoordigen en de 
 Nederlandse maak industrie maar 1 procent van 
dewereldproductievoorzijnrekeningneemt.
Daarnaast vormt personenmobiliteit een belang-
rijke maatschap pelijke waarde voor de gemiddelde 
Nederlander: met gemiddeld een uur  reistijd 
per dag is het jaarlijkse  tijds beslag per  persoon 
ongeveer een kwart van wat een gemiddelde 
 werk nemer aan het werk besteedt. De uit gaven 
aanmobiliteitbedragenzo’n15procentvan
de totale  consumptieve bestedingen door 
 huishoudens.
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