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BMW ConnectedDrive krijgt eigen webwinkel

Internet en auto komen samen
De moderne mens is mobiel en ‘connected’, je ziet het in elke toekomstvisie. Smartphones 

waarmee je internet op zak hebt worden een soort extra, haast onmisbaar lichaamsdeel. Maar 

achter het stuur kun je niet continu je mobieltje raadplegen. Daarom zorgt BMW voor vergaan-

de integratie van auto en internet. Velen zullen volgen, voorspelt AMT.

Met zijn ConnectedDrive-programma schermt 
BMW al vijftien jaar, dus lijkt een internationale 
presentatie daarover op dit moment weinig 
nieuws meer te kunnen brengen. Ook over inter-
net in de auto horen we al tijden, van alle kanten. 
Daarbij verplicht de EU invoering van e-call vanaf 
2015, waarmee uiteindelijk elke nieuwe auto een 
telefoonchip krijgt om minstens in geval van nood 
hulpdiensten te kunnen bellen.
BMW voert dat nu al in, een ingebouwde SIM in 
elke nieuwe auto. Met wereldwijde ‘roaming’, en 
geen abonnementskosten voor de levensduur van 

de auto. Goed voor SOS-oproepen, en een basis 
om via mobiele telefonie op internet te komen. 
Daarvoor is dan het ConnectedDrive-programma 
nodig, nu gesplitst in een ‘services-’ en rijdersas-
sistentiedeel. Zo is muziek of e-mail bijvoorbeeld 
een ‘service’, en navigatie een rijdersassistent.

Zelf diensten installeren
Er is toch echt een primeur, horen we van Ma-
nager Options Peter Quintus. BMW Connected 
maakt het de rijder mogelijk onderweg diensten 
op abonnement toe te voegen en te installe-
ren, waar normaal gesproken alleen de (dealer)
werkplaats iets kan veranderen of toevoegen aan 
de elektronica in de auto. Bijna net als met de pc 
thuis of de smartphone zoek je een programma 
op, downloadt het, en installeert op je eigen ap-

paratuur. Met dit verschil dat hier de keus beperkt 
is tot wat de BMW Online-shop biedt.
Die keus is in de praktijk heel ruim, BMW opent 
(in Nederland vanaf volgend jaar) een eigen ‘app-
store’ waarin ze samenwerken met externe aan-
bieders. Zoals vooral, maar niet alleen, aanbieders 
van radio- en muziekkanalen. Maar je krijgt niet 
eenvoudigweg hetzelfde dat ook op de mobiele 
telefoon binnengehaald kan worden. BMW zorgt 
voor een passende interface, zodat optimaal ge-
bruik gemaakt wordt van de eigen i-controller, het 
beeldscherm en eventueel andere bedieningsor-
ganen in de auto. Zodat het makkelijk en veilig is 
te gebruiken tijdens de rit.
Om het aantrekkelijker te maken stapt BMW af 
van lange contracten, er zijn ook diensten per 
maand of halfjaar aan te schaffen. Alleen voor een 

De vernieuwing van ConnectedDrive komt voort uit de introductie 
van elektrische i-modellen. Zo ziet u hier langs een geprogram-
meerde route beschikbare oplaadpunten, met witte lijn en 
blauwe band wordt de minimaal en maximaal nog beschikbare 
actieradius afgebeeld.
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vakantie, bijvoorbeeld. Met duidelijke tarieven, je 
kunt het infotainment van je BMW dus volledig 
personaliseren.

Vooruitblik naar i-modellen
Naar we begrijpen is de aanleiding voor deze 
verbouwing van ConnectedDrive de komst van 
het eerste elektrische i-model, eind dit jaar. Voor i-
modellen komt er een ConnectedDrive met speci-
ale toepassingen voor ‘de stadsmens van morgen’. 
Bijvoorbeeld een programma om de beste combi-
natie van vervoerswijzen naar een opgegegeven 
reisdoel uit te zoeken, of een programma dat het 
energieverbruik voor een bepaalde rit uitrekent. 
Elke eigenaar krijgt een persoonlijke internetpa-
gina waarop alle gegevens van de auto te vinden 
zijn, bijvoorbeeld welke apps er al zijn geïnstal-
leerd, of beschikbaar zijn om nog toe te voegen.
De i-eigenaar logt thuis in met het chassisnummer 
en nog wat veiligheidscodes. Dat moet vanaf dit 
jaar beschikbaar komen op elf markten, en in twee 
jaar wereldwijd uitgerold worden. De bedoeling 

is dat zo op termijn de betaalde apps niet meer 
gebonden zijn aan de auto, maar aan de eigenaar. 
Die kan ze dus meenemen naar zijn volgende 
auto. “Maar dan moeten eigenaren er eerst aan 
gewend raken dat ze zich bij hun auto moeten 
aanmelden, om hun persoonlijke apps te kunnen 
gebruiken.” Iets voor later dus, evenals mogelijk 
een omschakeling van de i-drive controllerknop 
naar een touch screen-bediening. 
En hoe zit dat allemaal bij MINI? “Dat is meer op 
de smartphone georiënteerd”, waarmee bedoeld 
wordt dat je in een MINI geen mooi centraal dis-
play en i-drive knop hebt. Het alternatief is om je 
mobieltje per Bluetooth aan de auto te koppelen 
en alle diensten via dat mobieltje te laten lopen.

Kost dat dan?
Kort samengevat is het idee om ConnectedDrive 
sterk uitbreidbaar en gepersonaliseerd te maken. 
Het zou goedkoper uitpakken dan nu, met vaste 
abonnementen en belkosten van dataverkeer 
voor eigen rekening. Maar de bedoeling dat elke 
nieuwe BMW voortaan online moet zijn, betekent 
niet dat er standaard internetverbinding in zit. Het 
begint in elk geval met een driejarig Connected-
Drive Services-abonnement voor € 199,-. Voor 
allerlei diensten zijn er kortere abonnementen in 
de online-shop, voor een, zes of twaalf maanden.

Alles gaat op flatratebasis, dus geen extra kosten 
voor het telefonisch contact of de hoeveelheid 
gegevens die worden binnengehaald. Behalve 
bij de apps van externe partijen. Daar geldt het 
abonnement persoonlijk, dus ook meteen voor de 
mobiel en voor thuisgebruik. BMW heeft vier ont-
wikkelcentra ingericht, in de VS, China en twee in 
Europa, die naar lokale smaak apps selecteren en 
bewerken. Nu eerst apps voor het iOS van Apple, 
maar heel binnenkort ook in Android-versies.
Wij krijgen wel de indruk dat een flinke greep in 
die apps toch heel wat kosten meebrengt. In de 
tabel hierboven een aantal prijzen. Maar goed, 

Een abonnement op BMW Online geeft toegang tot de webshop 
met vele nuttige programma’s om te downloaden.

Hier zijn we in de webshop, en zijn categoriën van apps te zien.

Direct in de auto kan gekozen worden voor een abonne-
mentsperiode, waarna het gekozen item wordt geladen en 
geactiveerd.

Veel programma’s zijn beschikbaar, zoals de externe muziek-
dienst Aupeo, maar ook Facebook of Twitter.

Connected kosten bij BMW
Noodoproep, Teleservices standaard
Remote services € 99,- eenmalig
ConnectedDrive Services € 199,-, voor 3 jaar
Online entertainment € 390,- 1e jaar, daarna € 220,- p.j.
Real Time Traffic Information € 199, – voor 3 jaar
Internet € 99,- voor 1 jaar
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Deze BMW zoekt zijn eigen 
weg op de snelweg. Een 
pc-scherm rechts laat de 
ontwikkelaars controleren 
wat de detectors hebben 
geregistreerd.

Heel kleine lidars, hier opzij 
aan de autonome BMW, 
vullen nu nog de standaard 
sensoren aan.

ieder kan daarin zijn eigen keuzes maken. En het 
kan haast niet missen of elke autofabrikant zal 
uiteindelijk zoiets als een eigen app-store moeten 
ontwikkelen, net zoals je nu niet meer met goed 
fatsoen een auto zonder stereo kunt afleveren. 
Renault neemt met zijn R-Link bijvoorbeeld al 
eenzelfde initiatief.

Automated driving
Connected zul je ook moeten zijn voor geau-
tomatiseerd rijden, om de auto te voeden met 
real-time gegevens die hij gebruikt om zichzelf 
te besturen. Werner Huber, Manager Driver As-
sistance Systems, leert ons de juiste terminologie. 
Je hebt ‘highly automated’ voor auto’s die onder 
bepaalde omstandigheden volautomatisch rijden, 
‘fully automated’ wil zeggen dat de auto altijd 
zichzelf kan bedienen, ‘semi-automated’ wil zeg-
gen dat de rijder het volautomatisch functioneren 
moet bewaken. Fully automated gaan we volgens 
BMW niet binnen tien tot vijftien jaar zien. Highly 
automated komt rond 2020.
Volgend jaar brengt BMW het eerste model met 
geautomatiseerde rijfunctie. Naar we aannemen 
het automatisch meerijden met een file, zoals 
ook Mercedes-Benz en Volvo gaan toepassen. De 
eerste geautomatiseerde (test)rit maakte BMW 
in juni, op het snelwegtraject van 65 km tussen 
München en Ingolstadt. Met snelheden tot 130 
km/h, en ook geautomatiseerd afslaan op een 
snelwegknooppunt.
In zo’n auto konden we meerijden, maar een 
video maken hoe het werkt, mocht niet. Op de 
Autobahn gaat het systeem aan, computerscher-
men voor de ontwikkelingstechnici laten zien 
dat de auto rijbanen herkent, en ander verkeer 
waarneemt. “De auto probeert met de toegestane 
maximumsnelheid te rijden, op de snelweg tot 
130 km/h, voor zo ver het verkeer dat toelaat”, 
zegt onze begeleider. Keurig houdt de BMW de 
rechterbaan aan, maar hij haalt automatisch in 
wanneer daar een langzame verkeersdeelnemer 
rijdt.
Juridisch gezien, krijgen we uitgelegd, is hier spe-
ciale toestemming voor nodig. Volgens Europese 
wetten zou zelfstandige besturing die verder gaat 
dan koerscorrecties (rijbaanbewaking) boven 10 
km/h niet zijn toegestaan. Er is een Weense Con-
ventie die voorschrijft dat de bestuurder te allen 
tijde de auto onder controle moet hebben. Het 
probleem zal zijn hoe je ‘onder controle’ precies 
definieert. Je kunt altijd op stuur of remmen in-
grijpen, waarbij het automatisch systeem vanzelf 
uitschakelt, net als een cruise control. Maar is dat 
voldoende ‘controle’, of is meer garantie nodig dat 
degene achter het stuur steeds klaar zit om in te 
grijpen als de automaat het niet goed doet?

Met standaard sensoren
Deze automatische BMW is niet volgebouwd 
met stellages vol antennes en meetapparatuur. 
Doel is om met algemeen gebruikte sensoren het 
automatisch rijden mogelijk te maken, dit wil zeg-

gen voor een realistische prijs. Dat is het verschil 
met de in de VS al lang automatisch rondrijdende 
‘Google-auto’, waar Google speciale sensoren op 
bouwde. De testauto is rondom nog wel voorzien 
van kleine lidars, zeg maar een radarsensor die 
met licht in plaats van radarsignalen werkt. De 
lidars zorgen voor nauwkeurige plaats-, afstand-, 
hoogte- en snelheidsbepaling van externe 
objecten. Een extra controlemeting voor de tests, 
legt de begeleider uit, en radars meten niet in de 
hoogte.
Voor een flink deel koppelt automatisch rijden 
al aanwezige rijassistenten: intelligente cruise 
control, rijbaanbewaking, dodehoekassistent en 
automatische remingreep. Met de bijbehorende 
camera, ultrasoonsensoren en radars, en met het 
navigatiesysteem om het wegverloop af te lezen. 

“Maar er zijn wel supernauwkeurige geografische 
gegevens nodig die standaard niet beschikbaar 
zijn.”
Als beveiliging zal ook een attentie-assistent no-
dig zijn die de rijder bewaakt. Wordt overmatige 
moeheid of afleiding geconstateerd, dan zal het 
automatisch rijden niet werken. Tenslotte zou de 
bestuurder in slaap kunnen vallen als hij niets te 
doen heeft terwijl de auto zichzelf stuurt.
Dat is de stand van zaken: technisch gezien kan 
een auto best volautomatisch rijden op lege we-
gen en straten, testen in normaal verkeer is ook al 
goed mogelijk. Maar er volgt nog een lange weg 
om het automatisch rijden volkomen veilig en 
foolproof te maken, waarnaast nog duidelijk moet 
worden welke wettelijke regels gelden of gemaakt 
moeten worden voor geautomatiseerde auto’s.

T E C H N I E K  > Interieur & Exterieur > Interieur & Comfortsystemen

13AMT008z090   90 13-08-13   10:09

3


