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DIGITALE WEG

ZELFRIJDENDE AUTO’S
De openbare weg zal er over 

twintig jaar een stuk anders uit-

zien dan nu. Er wordt volop geëx-

perimenteerd met truck platoo-

ning, drones en zelfrijdende au-

to’s. Google is een pionier op het 

laatste vlak. Al jaren doet de inter-

netgigant onderzoek naar deze 

techniek. Ook autofabrikanten 

zijn hier volop mee bezig. Het 

ontwerpen en fabriceren van een 

zelfrijdende auto is echter een 

hele uitdaging. Allerlei sensoren 

zijn nodig om op te pikken wat er 

allemaal op de weg gebeurt en deze gegevens moeten ook nog verwerkt 

worden. Een zelfrijdende auto moet zelflerend worden, zodat verkeerssituaties 

goed ingeschat worden. Het ziet er in ieder geval naar uit dat de zelfrijdende 

auto de automarkt compleet op de kop gaat zetten.�

SNEL, INNOVATIEF EN DUURZAAM

HYPERLOOP
Zo snel als een vliegtuig en zo 

comfortabel als een trein. De lo-

gistieke mogelijkheden van het 

revolutionaire transportmiddel 

hyperloop zijn groot. Capsules 

met tien tot twintig zitplaatsen of 

geschikt voor vrachtzendingen 

gaan met een snelheid van 1200 

km per uur door een bijna lucht-

ledige buis. Een moderne vari-

ant van het buizenpostsysteem. 

Tesla-oprichter Elon Musk op-

perde het idee in 2013 en nu wordt de techniek getest. De hyperloop is snel, 

stil, innovatief, betrouwbaar en duurzaam en daarmee zeer interessant voor de 

mobiliteit van de toekomst. Deze techniek gaat niet alleen een grote verande-

ring brengen in de transport, maar ook in wonen en werken. De logistieke 

sector moet daarom de kansen grijpen op het moment dat dit realiseerbaar is. 

�

LUCHTKWALITEIT VERBETEREN

ELEKTRISCH RIJDEN
Elektrisch rijden met de auto, scooter of fiets wordt 

steeds kansrijker door de snelle ontwikkelingen in bat-

terijtechnologie. De kosten van 

de batterijen dalen en daarmee 

komen er steeds meer ‘betaal-

bare’ modellen op de markt. 

Afgelopen jaar was 6,4 procent 

van de auto’s in ons land volledig 

elektrisch aangedreven of een 

hybride. Verwacht wordt dat de 

markt in de gehele wereld groeit naar tussen de 9 en 20 miljoen elektrische voer-

tuigen in 2020 en 40 tot 70 miljoen in 2025. Nu rijdt slechts 0,2 procent van alle 

auto’s ter wereld geheel of gedeeltelijk op stroom. Het elektrisch rijden kan de 

luchtkwaliteit verbeteren. Volgens een Well-To-Wheel-analyse van TNO heeft een 

volledig elektrische auto bij gebruik van overwegend grijze stroom 30 procent la-

gere CO2-uitstoot ten opzichte van een gemiddelde benzineauto. Bij gebruik van 

groene stroom is een CO2-uitstoot reductie van 70 procent mogelijk. �

FACTS & FIGURES

23 PROCENT LEASENDE ONDER-
NEMERS RIJDT ELEKTRISCH
De meeste ondernemers rijden zakelijk in hun privéauto. Dit blijkt uit een 
onderzoek van Tom, uitgevoerd door Maurice de Hond. 59 procent van de 
ondernemers rijdt in een privéauto en 7 procent in een leaseauto. Van de 7 
procent die dit doet, rijdt 23 procent een elektrische of hybride auto. Bij 
ondernemers met een bedrijfsauto is dat 12 procent. Van de ondernemers 
die hun privéauto gebruiken rijdt 3 procent een elektrische of hybride auto. 
Voor de meeste ondernemers is een personenauto het belangrijkste ver-
voermiddel voor hun werk (62 procent). Gevolgd door de fiets met 12 pro-
cent, een bestelwagen (10 procent) en de trein (4 procent). � 

OP MAAT

MOBILITY AS 
A SERVICE

Geen kosten meer voor aanschaf 
of onderhoud van een auto of fiets, 
terwijl je er wel altijd gebruik 
van kunt maken. De consument 
koopt mobiliteit in en investeert 
niet langer in een transportmid-
del. De corporate leasemarkt, die 
wordt gekenmerkt door een one 
size fits all aanpak, verandert daar-
door naar mobiliteit op maat, 
Mobility as a Service (MaaS). 
Voor personen- en goederenver-
voer heet dit Transport as a 
Service (TaaS). Elke werknemer 
kan zelf zijn optimale mobiliteits-
mix kiezen. Een combinatie tussen 
openbaar vervoer, vraaggestuurd 
vervoer en privévoertuigen.  �

VERBONDEN 
MET HET INTERNET

CONNECTED 
CARS

De ontwikkelingen voor smart mo-
bility gaan razendsnel maar er zijn 
veel vragen over aansprakelijk-
heid, cybersecurity, data, privacy 
en impact op de infrastructuur. 
Bijna 30 procent van de nieuwe 
auto’s dit jaar is een connected car. 
In 2035 is dit percentage opgelo-
pen tot zo’n 90 procent. Een con-
nected car is een voertuig dat be-
schikt over een geavanceerde 
boordcomputer en andere slimme 
technologie. Dit levert een schat 
aan data op. Data wat betreft het 
voertuig, maar ook data over de 
bestuurder. Ondernemers kunnen 
de data gebruiken om het rijgedrag 
van werknemers inzichtelijk te ma-
ken en goed rijgedrag zelfs belo-
nen. Maar ook om het (naderende) 
onderhoud van het voertuig in 
kaart te brengen. Omdat een auto 
aangeeft wanneer onderhoud nodig 
is, kan het voertuig naar de garage 
voordat er schade of pech ontstaat. 
Zeker bedrijven met een eigen wa-
genpark kunnen hier enorme be-
sparingen mee genereren.  �
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In de volgende editie ver-

schijnt een Xxxxx Special met 

daarin een verslag van het 

BOB Debat ‘Xxxxx: Xxxx’ 

Profileren in deze special? 

Neem contact op met 

annemiek@regio-business.nl.

VRACHTWAGEN VAN DE TOEKOMST

RIJDEN OP WATERSTOF
De Amerikaanse voertuigproducent Nikola ziet waterstof als 
de ideale krachtbron voor de toekomst. Zij lanceerden de 
Nikola One, de zogenaamde Tesla Truck. Deze truck rijdt vol-
ledig op waterstof en bereikt met een volle tank een autono-
mie tussen 1.300 en 1.900 kilometer. De truck heeft een 
brandstofcel aan boord die waterstof omzet in elektriciteit. 

Hierdoor is deze wagen volledig uitstoot-
vrij. Het tanken van waterstof duurt onge-
veer een kwartier. Met een batterij van 
320 kWh en een vermogen van 1.000 pk 
lijkt de truck de toekomst van het wegver-
voer. Als alles volgens plan verloopt, is hij 
vanaf 2020 op de Amerikaanse wegen te 
zien. �


