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WIE ZIJN WE?
Het project Living Lab Autonoom Transport Zeeland ontwikkelt een open 
innovatiesysteem waarin logistieke bedrijven, technologieaanbieders voor 
autonome voertuigen, wegbeheerders en kennisinstellingen gezamenlijk 
innoveren en experimenteren met autonome voertuigen met mixed traffi c 
in real-life logistieke operaties en op de openbare weg. Dat is innovatief 
en niet eerder in Nederland uitgevoerd. Het project wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en 
de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid. 

WAT DOEN WE?
Het Living Lab richt zich op een breed scala aan innovaties die nodig zijn 
om de voertuigen in een logistieke operatie veilig en rendabel te kunnen 
inzetten: hogere snelheden, interactie met andere logistieke systemen, 
snelle dataverbindingen, herkennen van een grote diversiteit aan 
verkeerssituaties, op afstand besturen, etc. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Het doel is om de regio als dé innovatiehub voor autonoom vervoer op de 
kaart te zetten. Zeeland biedt de ruimte en de logistieke setting, met korte 
lijnen tussen de overheid en het bedrijfsleven, om dit soort experimenten 
uit te voeren. Met het living lab bieden wij het MKB de mogelijkheid om 
hun R&D versnellen en hopen wij binnen- en buitenlandse partners naar 
Nederland te halen.

HOE GAAN WE DAT DOEN?
In het Living Lab worden de volgende experimenten en ontwikkelstappen 
gezet:
• Pilot Autonoom in mixed traffi c terminal operation: Inzet van 

een autonoom voertuig op de terminal van Kloosterboer in 
Vlissingen tussen kade en container stack.

• Pilot Autonoom in mixed traffi c op de openbare 
weg: Op het traject van MSP Onions en Kloosterboer 
wordt een autonoom voertuig ingezet in mixed traffi c 
op de openbare weg gericht op het identifi ceren van 
verkeersrisico’s, technologieverbetering en veiligheidsmaatregelen.

• Ontwerp van operational en safety cases voor andere mixed 
traffi c situations: uitwerking van autonome toepassingen 
bij Verbrugge, OCT, Mepavex met andere mixed traffi c situaties met 
meer gewoon verkeer en zwakke verkeersdeelnemers.

• Risico’s en veiligheid: samen met wegbeheerders worden risico’s 
geïdentifi ceerd, beoordeeld en gemitigeerd om de huidige en nieuwe 
experimenten mogelijk te maken.

• MKB Valorisatie & Communicatie: Verkenning en analyse van impact 
van autonoom transport op de bedrijfsvoering en businessmodel van 
20 logistieke MKB-ers.

De techniek om containers zonder chauffeurs te verplaatsen en te 
vervoeren, is er al. Maar veilig tussen het andere verkeer manoeuvreren 
en rekening houden met andere weggebruikers en verkeerssystemen, 
dat is een fl inke uitdaging. Een consortium van Zeeuwse en Brabantse 
partners gaat hem aan. Zeeland is de eerste provincie waar zelfrijdende 
vrachtwagens bij wijze van proef de openbare weg op gaan.
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