
smart mobility/

Smart 
Mobility: slimmer, 

veiliger, 
beter

24
25



nr.12 september 2015 / mAGAZINe VAN de

olang er auto’s zijn, dromen we al  
van autonoom rijden. op de Wereld
tentoonstelling in 1917 werd geroepen 

dat binnen twintig jaar de eerste zelfrijdende 
auto op de weg zou verschijnen. en dat beeld  
is nog niet veranderd. Want ook recent met  
de berichten over de Google Car werd weer 
voorspeld dat we op korte termijn in een robot
auto zonder stuur zouden kunnen stappen. 
‘autonoom rijden spreekt enorm tot de  
verbeelding’, zegt Carlo van de Weijer, directeur 
van de tU/e strategic area Smart Mobility en 
tevens vicepresident traffic Solutions van 
tomtom. ‘ik denk ook zeker dat we binnen een 
paar jaar al grote stukken met de handen los 
kunnen rijden; dat helpt om de mobiliteit nog 
veiliger en schoner te maken.’ Maar er zijn andere 
vervoerssystemen waardoor de mobiliteit  
momenteel sterk aan het veranderen is.  
Bijvoorbeeld het toegenomen gebruik van de 
fiets en de komst van diensten zoals Uber, dat 
volgens van de Weijer nog meer impact heeft 
dan de robotauto. Waarmee hij nog maar eens 
benadrukt dat Smart Mobility veel meer is  
dan de altijd genoemde autonome auto. 

‘De strategic area Smart Mobility is maat
schappelijk zeer relevant. Juist door verschillende 
competenties te combineren, zijn we innovatief 
met probleemoplossende research bezig.  
inderdaad zijn we als tU/e op het gebied  
van autonoom rijden heel sterk en wordt er  
uitgebreid onderzoek verricht naar autonome 
vervoersystemen, voertuigcommunicatie en 
omgevingsperceptie. Smart Mobility is het  
minimaliseren van nadelige effecten van mobi
liteit op meerdere fronten. veiligheid is een  
belangrijk thema; het feit dat auto’s ongelukken 
maken, is een groter probleem dan de dagelijkse 
files, nog los van het feit dat de vervelendste  
files door ongevallen worden veroorzaakt.  
We werken aan efficiëntere logistiek: minder 
lege vrachtwagens, slimmere planning, betere 

volgens mobiliteitsexperts zit de groei in de 
vliegvaart, front runners leggen nu al meer  
kilometers per vliegtuig af dan met de auto.  
als tU/e kunnen we daar op inspelen met  
ons onderzoek naar duurzame brandstoffen.’

‘Security en privacy zijn ook in ons werkveld 
grote uitdagingen. Door digitalisering veranderen 
dingen veel sneller dan mensen kunnen  
bijhouden. alles wat een iPadres heeft,  
is hackable, dus ook de auto die steeds meer  
in een rijdende computer verandert. als uni
versiteit hopen we leidend te zijn in onzekere 
tijden en innovatieve ideeën te genereren.’

‘als er ergens frisse ideeën vandaan komen, is het 
van de nieuwe generatie. ik zie het als koepel
beheerder van de tU/e Studententeams.  
Gedreven studenten met veel talent en ambitie, 
en vooral met ‘rare’ ideeën. Maar pas op:  
de doorbraak van morgen is het rare idee  
van vandaag, dus we staan daar heel erg voor 
open. Zo’n team is een fantastisch vehikel  
om onze missie uit te dragen en tevens een  
uitgelezen kans voor samenwerking met het 
bedrijfsleven. voor hen is het een link naar de 
toekomstige realiteit. ik roep bedrijven dan  
ook op om op de een of andere manier bij  
zo’n team betrokken te raken. of het nu gaat 
om directe sponsoring of het testen van  
componenten, het is een kwadratische  
winwin situatie. Binnen Smart Mobility gaan 
de komende tijd kaders omgestoten worden,  
dan zijn jonge mensen die daar nog niet in 
vastgeroest zitten essentieel.’

routeinformatie. een besparing van één procent 
tikt aan als we praten over een industrie van  
europees gezien  zevenhonderd miljard omzet 
per jaar. en we doen onderzoek naar nieuwe 
brandstoffen en het verminderen van uitstoot 
zodat auto’s steeds groener worden. Maar Smart 
Mobility houdt zich ook bezig met de vraag 
hoe we de toepassing van nieuwe technologie 
kunnen versnellen en een transitie op gang 
kunnen brengen. of bekijken hoe je een stad 
moet inrichten om mobiliteitsproblemen te 
voorkomen. Zo’n model biedt voor huidige  
steden meer zicht op aanpassingen die  
gedaan kunnen worden.’

‘We zien dat er een verschuiving gaande is 
richting individuele mobiliteit. in de toekomst 
wordt autorijden steeds goedkoper en door 
technologische verbeteringen minder schade
lijk voor mens en milieu. individuele mobiliteit 
hoeft niet per se ‘alleen in de auto’ te betekenen, 
het kan ook een taxi met chauffeur zijn.  
We moeten ons niet te veel vasthouden aan 
een bepaald concept, soms kan omdenken 
heel verfrissend zijn. Wat te denken van  
bijvoorbeeld de ebike? Dankzij de elektro
motor zijn mensen geneigd om tot zo’n twaalf 
kilometer naar hun werk te fietsen, meer dan 
twee keer zo ver als zonder bekrachtiging. 
Daarmee bespaar je ook op maatschappelijke 
kosten omdat mensen gemiddeld fitter blijven. 
De huidige toename in fietsongelukken kunnen 
we mogelijk ondervangen door technieken  
te lenen uit de automotive industrie. ook daar 
werken we op dit moment aan. Daarnaast  
leggen we steeds meer kilometers af; door  
de geschiedenis heen is er op logaritmische 
schaal een constante stijging te zien.  

slimmer, 
veiliger, 
beter

mobiliteit geeft ons veel vrijheid en kwaliteit van leven. maar er kleven ook negatieve 
aspecten aan het verplaatsen van mensen en goederen: ongelukken, verstoppingen van 
het verkeersnetwerk en vervuiling. volgens carlo van de Weijer, kartrekker van de Tu/e 
strategic area smart mobility, kunnen we door het gebruik van technologie die nadelen 
al in de nabije toekomst richting nul krijgen. en kan het nog slimmer, veiliger en beter.

TeksT nicole TesTerink  FoTo’s BarT van overBeeke en smarT moBiliTy
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‘mensen fietsen dankzij 
e-bikes dubbel zo ver’

‘De doorbraak van 
morgen is het rare  
idee van vandaag’



na het aanhaken niets meer hoeft te doen.  
Zulke systemen kunnen in potentie sneller  
de markt op. er zijn al automerken met  
cooperative adaptive cruise control waarbij 
twee auto’s draadloos met elkaar verbonden 
zijn; remt de voorste dan reageert de auto  
erachter in een fractie van een seconde.’

‘ook in nederland zou op de openbare weg  
prima coöperatief gereden kunnen worden,  
ik zie grote voordelen. Door de snellere reactie
tijd van verbonden auto’s creëren we een stuk 
extra veiligheid voor de bestuurder. ook kunnen 
de voertuigen dichter op elkaar rijden wat zorgt 
voor een betere doorstroming en daarmee een 
vermindering van filevorming. en, met name 
belangrijk voor de transportsector, het brand
stofverbruik en de uitstoot van schadelijke 
stoffen is veel lager. ik verwacht dan ook dat 
coöperatief rijden het eerst zijn intrede doet in 
de transportwereld. ‘s nachts vrachtwagens in 
colonne de snelweg over, dat is de investering 
waard. voor veiligheid of mobiliteit wordt niet 
betaald, maar brandstofvermindering is meteen 
in de portemonnee te voelen. afhankelijk van 
wat de overheden gaan doen, moeten we  
inzetten op een interessante casus voor de 

transportsector. vanuit daar kan nieuwe techno
logie overwaaien richting personenvervoer.’

‘aan de tU/e zijn we al lang met coöperatief  
rijden bezig. We focussen ons nu op een aantal 
aspecten zoals het automatische sturen.  
We kunnen de bestuurder als het ware al zijn 
benen afknippen, maar stuurbewegingen zijn 
veel complexer. Daarnaast is voertuigcommu
nicatie natuurlijk heel belangrijk, maar moet ook 
rekening gehouden worden met de wegkant. 
Camera’s en beeldanalyse spelen daarin een 
essentiële rol. en we zien dat de auto steeds 
meer een rijdende computer wordt. Hoe ga je 
om met een uitvallende wifi en hoe voorkom je 
dat men op afstand je auto kan beïnvloeden? 
internationaal zijn we met een aantal grote 
projecten bezig om coöperatief rijden de weg 
op te krijgen, zoals de Grand Cooperative Driving 
Challenge. en hier in de regio hopen we in  
samenwerking met het bedrijfsleven en de  
gemeentes op termijn een treintje elektrische 
stadsauto’s tussen de tU/e, het station en de 
automotive Campus in Helmond te laten rijden. 
Het beeld van de bestuurder al krantenlezend 
achter het stuur kennen we nu wel, hoe mooi 
zou het zijn als dat straks vervangen wordt door 
onze autotrein?

Voor meer informatie over de grand 
cooperative driving challenge, zie 
http://www.gcdc.net/

raag op straat naar autorijden in de 
toekomst, en het merendeel komt 
met de Google Car of een vergelijk

bare robotauto. niet vreemd, zegt nijmeijer. 
‘De auto staat heel dicht bij de mens, en het 
beeld van zo’n robotauto blijft heel sterk hangen. 
toch denk ik dat het autonome rijden, dan  
hebben we het over robotauto’s, nog wel  
toekomstmuziek is. op dit moment zijn veel 
ontwikkelingen gaande in het coöperatieve  
rijden. Zie dat als treintje rijden op de weg,  
zoals een platoon van vrachtwagens met  
een voorste bestuurder en waarvan de rest  

‘Onze auto wordt 
steeds meer een 
rijdende computer’

V
‘voor veiligheid of 
mobiliteit wordt 

niet betaald’

in de vakgroep Dynamics & 
control van hoogleraar henk 
nijmeijer wordt veel onderzoek 

gedaan naar nieuwe vormen 
van autorijden. Denk daarbij 
aan de autonome auto, maar 

in de nabije toekomst ziet 
nijmeijer meer mogelijk heden 
voor het coöperatieve rijden.
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egelmatig rijdt Gijs Dubbelman met 
speciale cameraapparatuur rond  
op de snelweg, in de stad of op de 

tU/ecampus. De opgenomen camerabeelden, 
gekoppeld aan nauwkeurige voertuiginformatie 
en gpscoördinaten vormen de basis om de 
omgevingswaarneming van een voertuig te 
verbeteren. een autonoom of coöperatief 

voertuig maakt aan de hand van die waar
nemingen een digitaal wereldmodel zodat  
het zelf kan redeneren op welke manier het  
van a naar B moet rijden. Dat betekent niet  
alleen een juiste route kiezen, maar ook welke 
obstakels er ontweken moeten worden.  
Je kunt je voorstellen dat een rondje eindhoven 
zo een zeer complexe dataset oplevert.

‘De kunst is om steeds meer betekenisvolle  
informatie uit de autosensoren te halen’,  
legt Dubbelman uit. ‘een opgebouwd  
omgevingsbeeld moet driedimensionale  
informatie bevatten zodat onderlinge afstanden 
tussen obstakels duidelijk zijn en of dat obstakel 
een boom, auto of fiets is. en het liefst wil je  
dat een voertuig ‘begrijpt’ dat een fietser met 
uitgestoken linkerarm de weg gaat oversteken 
om linksaf te slaan. We praten dan al snel over 
complexe patroonherkenning algoritmes, 
waarvoor nog veel onderzoek nodig is voordat 
ze betrouwbaar kunnen worden ingezet.  
op dit gebied hopen we binnenkort in een groot 
project diverse samenwerkingen te starten. 
Waar we nu zelf voornamelijk mee bezig zijn,  
is het waarnemen tijdens moeilijkere omstandig
heden. een voertuig moet zich kunnen redden 
in een zware regen of sneeuwbui, maar ook  
op slechtere wegen zonder belijning. Zo komen 
we steeds een stapje verder.’

Slimme camera -
beelden wijzen 
autonome auto de weg

R
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door een camera gedetecteerd beeld van fietsers, werk van dubbelman en Willem sanberg.

om een autonoom of 
coöperatief voertuig op de 

juiste manier te laten voort-
bewegen, is het waarnemen 
van de omgeving essentieel. 

aan de faculteit electrical 
engineering onderzoekt Gijs 

Dubbelman hoe je op basis 
van camerabeelden een 

omgevingsbeeld opbouwt.



StElla lux: 
onbezorgd rijden in de gezinsauto 

van de toekomst

een kleine twee jaar fulltime volledige inzet van 22 Tu/e-studenten resulteerde begin juli 
in stella lux, de energie-positieve gezinsauto. solar Team eindhoven (sTe) wil hiermee 

laten zien dat zonneauto’s en comfortabel rijden heel goed samen gaan. Dit najaar zijn ze 
met hun ontwerp op wereldtournee, met als start de World solar challenge in australië.

is: hij wekt meer energie op dan hij verbruikt. 
‘een nieuwe manier van denken over transport’, 
zegt Liselotte kockelkoren, accountmanager 
van Ste. ‘Het is niet meer puur van a naar B  
rijden, maar ook extra energie opwekken die 
aan het stroomnet geleverd kan worden.  
De berekeningen zijn voor nederland  
gedurende een heel jaar uitgevoerd, dus een 
extreme hoeveelheid zonneuren is geen  
vereiste om in de plus te rijden.’

‘Hoewel het voor de World Solar Challenge  
belangrijk is een snel voertuig te ontwerpen, 
was het voor ons duidelijk dat we in de lijn van 
Stella, onze vorige vierpersoons zonneauto, 
verder moesten. natuurlijk heeft een platte 
wagen met twee koepeltjes een grotere  

winkans, maar wij willen het verschil maken.  
een volgende stap laten zien binnen het  
concept zonnerijden en daarom hebben we 
een betrouwbare, comfortabele gezinsauto 
gebouwd.’ Met het winnen van een Crunchie  
de oscar van de technologie  voor zonneauto 
Stella begin dit jaar, wist Ste dat zij met deze 
keuze een juiste beslissing hadden gemaakt. 
‘er zit toekomst in onze auto. en ondanks dat 
er gedegen concurrentie is binnen onze klasse 
in de World Solar Challenge, maken we zeker 
een goede kans onze wereldtitel te verdedigen. 
en daarnaast hopen we in ieder geval veel 
mensen te kunnen inspireren door het laten 
zien van nieuwe mogelijkheden.’

ooit meer bang hoeven zijn dat je ergens 
onderweg strandt dankzij een innovatief 
systeem dat zelf de energieverdeling 

over de dag kan bepalen; een connectie met 
de digitale agenda zodat het systeem weet 
waar je de volgende dag moet zijn en hoe ver 
de accu geladen moet zijn. een touchpad met 
tastbare balk zodat je aandacht op de weg  
gericht blijft. Centrale deurontgrendeling aan 
de hand van smartphonedetectie. volgens  
Solar team eindhoven zijn dit enkele features 
die Stella Lux de gezinsauto van de toekomst 
maken. een stuk duurzaamheid gecombineerd 
met intelligentie en comfort. 

Maar het meest revolutionaire aan hun nieuwste 
zonneauto is het feit dat deze energiepositief 

N
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Smart Mobility & 
studententeams

het wetenschappelijk onderwijs 
en onderzoek komt tot bloei 

binnen de automotive 
studententeams. 

Zij ontwikkelen en bouwen 
verschillende voertuigen 

waarmee ze internationaal de 
strijd aangaan met teams van 

andere universiteiten. De Tu/e 
telt op dit moment zes actieve 

automotive student Teams. 

1. inmotion: een doorlopende leerlijn combineert mbo, hbo en wo in een project.  
inMotion heeft zichzelf als doel gesteld een elektrische raceauto te bouwen en zich  
te plaatsen voor de Garage 56competitie tijdens de 24hours van Le Mans in 2017.  
Deze wedstrijd gaat over topsnelheid en is een platform voor de allernieuwste technologie 
die in de racerij net zo bekend is als de SuperBowl. Helaas zijn de ambitieuze studenten 
niet door naar de kwalificatie voor de 24hours. Het team bekijkt andere mogelijkheden 
om de auto alsnog te laten rijden. 

2. solar Team eindhoven: De publiekslieveling en een game changer in de  
tweejaarlijkse World Solar Challenge in australië. als eerste gezinsauto op zonneenergie 
kwam Solar team eindhoven in 2013 met een vierpersoons auto om mee te doen in de 
klasse voor gezinsauto’s tijdens de wedstrijd die dwars door de outback voert. Met een  
indrukwekkende visie en realisatie van een auto in slechts één jaar stond het team  
vanuit het niets op een wereldpodium. Het nieuwe team staat inmiddels klaar om  
de titel in oktober 2015 met Stella Lux te verdedigen. 

3. Tu/ecomotive: de zuinige stadsauto van tU/ecomotive doet jaarlijks mee aan  
de Shell ecomarathon. Studenten met een missie: aandacht voor schonere, zuinigere  
en slimmere auto’s. in mei 2015 presenteerde het team nova, de schoonste stadsauto,  
tijdens de autoRai.

4. uRe: elektrisch racen, dat is wat University Racing eindhoven (URe) doet. ieder jaar 
bouwt een nieuw team studenten een raceauto om mee te doen aan een internationale 
studentencompetitie in Duitsland, Spanje, oostenrijk en engeland. 
 
5. sToRm: in 80 dagen de wereld rond op een elektrische motor. Studenten van 
StoRM treden in de voetsporen van Jules verne en gaan meedoen aan de 80DR in 2017. 

FasT (niet op de foto): De jongste en misschien wel meest bijzondere telg in de  
studententeams op het gebied van automotive. Zij hebben namelijk het idee opgevat  
om een auto op mierenzuur te bouwen. 

Liselotte Kockelkoren
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alUmNi/

Alumni 
als coach voor 

studenten
als alumnus studenten en jonge alumni 

helpen bij vragen over hun carrière? 
sinds kort kan dat via het alumni coach 
network, een online community waarbij 

masterstudenten en jonge alumni aan 
ervaren Tu/e-alumni worden gekoppeld. 

Daarnaast worden bij Werktuigbouwkunde 
sinds vorig collegejaar alumni ingezet die 

tweedejaars bachelorstudenten laten 
kennismaken met het werkveld van  

de ingenieur. 
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studente ria sijabat in een videoskypegesprek met haar coach Ard Koeken.


