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Ook al is de situatie vaak op voorhand bekend…



Verder kunnen kijken dan door de voorruit…



Daar is niet altijd sprake van….



Talking Traffic: brengt informatie over de omgeving in het 
voertuig, en informatie over het voertuig naar de omgeving.



ca. 1500 mtr.

Meldingsafstand: cellulaire technologie, verwachte 
aankomsttijd



…vereist beslissingsinformatie, pre-trip & on-trip

6 groepen informatie categorieën, in totaal 39 Use Cases bevattend:

1. in-vehicle signage (statische en dynamisch maximum snelheden, …)

2. in-vehicle warnings (potentieel gevaarlijke situaties, wegwerkzaamheden, ...)

3. prioriteit bij verkeerslichten (nood- en hulpdiensten, OV, logistiek, kolonnes)

4. Informatie uit iVRI’s (TTG, TTR, GLOSA, WhyWait)

5. netwerk optimalisatie (middels verkeerslichten)

6. in-vehicle parkeerinformatie (statisch & dynamisch, reserveringen)



..voor diverse gebruikersgroepen

Persoonlijke informatie voor berijders van:

1. Personenauto’s

2. Trucks

3. OV

4. Nood- en Hulpdienstvoertuigen

En (vanzelfsprekend, in Nederland) eveneens voor:

5. fietsers



Connected Transport 
Corridors

• Landelijk initiatief dat vervoerders 
stimuleert om hun transport veiliger, 
schoner en efficiënter te maken, door 
gebruik te maken van data

• Toepassen van alles wat er al is

• Mate waarin vervoerders digitaliseren 
bepaalt voordelen die ze ontvangen

• Nationale coördinatie, regionale 
aansturing, inbedding & financiering



Met welke
toepassingen?

1. Inzet van slimme verkeerslichten;

2. Gemeentelijke data integreren in 
planningssoftware

3. (Actuele) reisdata en vermijden
van verkeersknelpunten;

4. Informeren van onvoorziene
situaties (nood- en hulpdiensten)

5. Voorspellen van aankomst- en 
wachttijd.

6. Real time terugkoppeling over 
afwijkende bandenspanning;



1. 13 November eerste
bandenspanningsmeter in gebruik
genomen op de N279 als onderdeel
van CTC Zuid-NL;

2. 12 December kick-off van konvooi
rijden met prioriteit in de Provincie
Zuid Holland; kick-off CTC Zuid op 
15 april

3. Data van de 50 grootste gemeentes
op orde en centraal beschikbaar.

4. 300 iVRI’s werkend opgeleverd in 
NL, 800 iVRI’s besteld;

Stand van zakenStand van zaken



Hoe werkt het: 

Logistieke data
Van gemeenten

Data-base IT-Leveranciers Logistieke
planning



Data in het Platform 



Data in het Platform 



Vertaling naar planningssoftware (TMS van FiLogic) 



Doe mee!

Vragen?


