
Vlaanderen als bakermat

van het slimme rijden
Hoe van ‘wijs’ rijden de norm 

maken



De uitdaging: duurzaam veilig mobiliteitsbeleid



“De Vlaamse steden en gemeenten zijn niet te spreken 

over het toenemende sluipverkeer “  - 21 oktober 2017

TomTom & co: ‘slimme’ maar onwenselijke routering



Traditionele harde ingrepen: snelheidsremmers



Traditionele harde ingrepen: knippen



‘Slimme’ harde ingrepen



‘Zachte’ ingrepen: nudging in het openbaar domein



Evolutie 1: C-ITS & connected car



EV2: doorbraak AI & opkomst AI assistenten

Amazon Echo Google Home



NVIDIA keynote CES 2017: lancering AI CO-PILOT

https://www.youtube.com/watch?v=h9npvMFI-mc


Nauto: een engelbewaarder voor elke voorruit

Safety the smart way
Don’t let the interior and exterior camera fool you. 

Our multi-sensor device detects collisions, 

monitors risky maneuvering, and even tracks 

driver behavior all in real time. With Nauto you can 

retrofit any car with safety in just a few minutes.



EV3: Mobility brain - duurzame routering



EV4: Van snelheidscultuur naar veiligheidscultuur



Verkeersveiligheidsbeleid 2.0

• Slechtste RO vraagt voorbeeldigste chauffeur & slimste routering

• Als kennisregio inzetten op digitale innovaties & nieuw beleid

• Verkeersveiligheidsbeleid 2.0: 

‘Slim rijden’ krijgt de juiste invulling  & wordt vanzelfsprekend



‘Slim rijden’ = veilig & duurzaam



‘Het slimme rijden’: technologie als enabler van 

burgerschap op de weg

Extra comfort 
& diensten

Real-time 
ondersteuning 

veilig rijden

Open
vrije keuze 
aanbieders

Vision zero 
verkeersovertredingen

Privacy & 
transparantie 

kies wat je deelt
Burgerschap

Duurzame 
routering



Hoe dit realiseren? 

• Niemand kan dit op zijn eentje! 

Samenwerking tussen overheid & stakeholders is een must

• Burgerschap & transparantie  moet beloond worden!

Fiscale & andere gunstmaatregelen (~ elektrische wagen NO)

• ‘Smart drive zones’ in navolging van LEZ

• Rijbewijs met punten & versterking traditionele handhaving

• Kick-off op studiedag Vlaams Huis van de verkeersveiligheid

‘Uitgedaagd door apps+’ – 11 december 2017 in Vlaams Parlement

(doelpubliek: politiek – administratie - belangengroepen - experts)



“The difference between what we do and what 

we are capable of doing would suffice to solve 

most of the world's problems”

http://www.neweranewplan.com/

°Mahatma Gandhi

Vision 0 in 2030? Yes we can

http://www.neweranewplan.com/


Contact informatie

Meer achtergrond & links & inschrijven nieuwsbrief:

http://www.rdrive.eu

Me bereiken?

info@rdrive.eu
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