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Volkswagen TechDay

Toekomsttechniek soms 
verrassend dichtbij
De bestuurder is zelf de allergrootste factor bij het ontstaan 

van ongevallen. Daar speelt de industrie op in met een steeds 

groeiend aantal ondersteunende technieken. Volkswagen 

gunde AMT op zijn ontwikkelingstestbaan een kijkje in de wat 

verdere, maar ook zeer nabije toekomst. Veel van de systemen 

worden binnenkort al leverbaar.

Volkswagen zet stevig aan bij de ontwikkeling 
van de veiligheids- en bijbehorende ‘Car2X’ com-
municatietechniek in toekomstige modellen. De 
filosofie komt voort, zo meldt de ontwikkelings-
afdeling, uit de wetenschap dat het verkeer rond 
2030 naar de vijfde plek dreigt op te stomen in de 
lijst van doodsoorzaken.

Dat vertaalt zich onder andere in het gebruik van 
reeds bekende technieken voor de meest be-
taalbare autoklassen, in aangepaste vorm om de 
kosten te drukken. Zo zal de Polo een dodehoek-
waarschuwing krijgen met ‘gedemocratiseerde’ 
radartechniek. Ontwikkelingstechnicus Sebastian 
Schieke gunt ons een kijkje in de keuken: “Met 

een beperkt bereik van 70 meter kunnen we een 
eenvoudiger radar toepassen. We hebben gepro-
beerd het met nog goedkoper ultrasoontechniek 
te doen, maar dat stuit op problemen bij slecht 
weer, en zelfs al door wervelingen van de rijwind 
rond de auto bij wat hogere snelheden”.
Eenzelfde redenering gaat op bij de ‘Uitparkeer 
Assistent’ die in de toekomst met dodehoekdetec-
tie zal samengaan. Radarsensoren (24 GHz) ach-
terop kijken tot 20 meter links en rechts de straat 
in voor je zelf zicht hebt. Het systeem waarschuwt 
bij naderend verkeer of personen.
Ook een noodstopassistent zit in het pakket. 
Helemaal áf is het nog niet kennelijk, tijdens de 
demonstratie scheelde het luttele centimeters of 
de andere auto in de demo had de achterkant van 
ons prototype ernstig verbouwd. Hij kwam iets te 
hard aanzetten.

Parkeertechniek generatie 3.0
Ook bij meer geavanceerde systemen staat de 
ontwikkeling bepaald niet stil. Integratie en 
nieuwe software speelt daarbij een hoofdrol. 
“Gelukkig zijn er door een steeds betere integratie 
van bestaande systemen grote mogelijkheden om 
het de bestuurder makkelijker te maken, ongeval-
len te voorkomen, en als er toch iets gebeurt de 
schade te beperken.”
In één moeite door worden traditionele lastige 
momenten voor de bestuurder aangepakt. Zo 
is parkeren met ‘Park Assist 3.0’ weer een stukje 
geraffineerder geworden. Mede door toepas-
sing van ultrasone sensoren op de auto is het nu 

Simulator van een hulpsysteem bij nacht. Let op, de twee 
witte lijntjes tussen de tijdelijke gele wegmarkeringen zijn 
de stuurhulpprojectie, voor richting en breedte van de eigen 
auto.
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mogelijk om de auto zowel voor- als achteruit, in 
de rijrichting en in dwarse parkeervakken semi-
automatisch de ruimte te laten detecteren, en de 
auto op zijn plaats te zetten. De techniek remt bo-
vendien zelfstandig wanneer je bijvoorbeeld een 
plantenbak over het hoofd ziet bij het uitparkeren. 

 Trailer Assist 
 Een afgeleide techniek die eveneens in 2014 als 
accessoire leverbaar wordt is de Trailer Assist. Het 
lijkt erop dat het wellicht ook los – zonder Park 
Assist – te bestellen zal zijn. Het is al eerder bij 
onder andere Audi getoond als prototype, maar 
daar was een speciale meetring op de kogel nodig. 
In dit geval gebruikt Volkswagen het beeld van de 
achteruitrijcamera.
Een ontwikkelingstechnicus: “Een beeldprocessor 
beoordeelt de hoek die de trailer of caravan met 
de auto maakt, stuurt bij het achteruitrijden zelf-
standig en remt zo nodig bij. In feite hoef je alleen 
het punt te bepalen waar je de manoeuvre begint”.
Een eerste kennismaking is een intrigerende 
ervaring. Achteruit inschakelen, op de ‘Park-knop’ 
drukken, en via het knopje van de buitenspiegel-
verstelling bepalen in welke hoek je de aanhanger 
uiteindelijk wilt hebben ten opzichte van de 
startpositie. Dat gebeurt met een afbeelding op 
het infopaneeltje. De software doet de rest. Zeer 
plezierig voor mensen die er niet zo handig in zijn. 
De besturing verzorgt de manoeuvre automatisch. 
Staat de aanhanger al ongeveer juist , dan kies je 
‘richting fi xeren’ en laveert de combinatie zichzelf 
verder naar achteren. Bijsturen kan onderweg nog 
door de knop van de spiegelverstelling als een 
soort joystick te gebruiken. 

 Area View 2.0 
 “Een camerabeeld werkt beter dan een hoekmeter 
op de trekhaak. Het resultaat wordt nog beter als 
je het koppelt aan ons verbeterde tweede gene-
ratie Area View-systeem.” Een kennismaking met 
die binnenkort leverbare techniek maakt duidelijk 
dat het inderdaad een fl inke stap betekent. Van 
ietwat vage plaatjes van alles dat rondom de auto 
gebeurt, evolueert het beeld dankzij HD camera-

techniek en geavanceerde bewerkingssoftware 
tot een verrassend helder zicht op de omgeving.
Vier cameraatjes zijn gemonteerd in de achter-
klep, grille en beide spiegels. Ze bestrijken elk 190 
graden, het overlappende beeld wordt samen 
met lijntjes die de afstand aangeven aan de rijder 
aangeboden. Een gedetailleerd 3D-beeld in 
‘vogelvlucht’ – alsof je boven de auto hangt – is 
bijzonder handig bij parkeren. Het wordt aange-
zet wanneer je de achterruitversnelling inschakelt, 
of de Park Assist aanzet. Je kunt kiezen welke 
richting je wilt zien: voor, achter, zijkanten of birds 
eye view. Eventueel in gedeeld beeldscherm. Het 
systeem berekent aan de hand van de stuurhoek 
wat het pad van de auto zal zijn en bepaalt ‘slim’ 
of er obstakels opdoemen. Zo wordt je gewaar-
schuwd als er een voetganger in je pad dreigt te 
lopen. Ook om de hoek achter je auto.

Nog even terugkomend op Trailer Assist: het is 
mogelijk een vijfde camera op de trailer of caravan 
te gebruiken en die in het menu van de auto te 
integreren. Dubbel intrigerend, omdat die externe 
camera dan dus met de techniek in de auto com-
municeert. 

 Redder bij nood 
 Het is bij dit soort systemen een boeiende vraag in 
hoeverre partijen van buiten erbij zijn betrokken. 
Zeker als je bij Bosch recent zeer vergelijkbare 
dingen hebt gezien. Het blijkt in de Volkswagen 
ontwikkelingsafdeling geen populair onderwerp. 
“Natuurlijk liggen die lijntjes er wel, maar je 

Ook voor goedkopere auto’s komen Pre Safe-systemen. Zodra gevaar wordt gesignaleerd (rechtsboven) gaan schuifdak en ramen 
automatisch dicht (linksonder) en wordt de gordel voorgespannen (rechtsonder).

Verbeterd Area View met duidelijk beeld helpt enorm bij 
in- en uitparkeren, zelfs van bovenaf op je eigen auto kijken is 
mogelijk.

Een aanhanger automatisch inparkeren met de spiegelbedie-
ning, hoe simpel kan het worden?
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spreekt toch over systemen die wij ontwikkelen. 
Soms bijvoorbeeld wel met sensoren van Bosch.”
Dat geldt ook voor de Emergency Assist waar nu 
in de eindfase aan wordt gewerkt, voor toe-
passing in het komende jaar, volgens ontwik-
kelingstechnicus Bastian Schmidt. Ook hier is 
het uitgangspunt een nog verdere integratie 
van bestaande systemen. Bij een testrit op de 
kombaan krijgen we de uitnodiging om stuurwiel 
en gaspedaal los te laten, om de werking live te 
ervaren. De testauto reageert na een paar secon-
den met een waarschuwingsserie. Het begint met 
klassieke signalen, dan volgt een scherp ‘tikje’ op 
de rem om je wakker te schudden zonder achter-
opkomend verkeer in verlegenheid te brengen. 
Daarna geeft het systeem een paar stevige rukken 
aan de veiligheidsgordel om je alsnog bij zinnen 
te brengen, tot slot zet de techniek de auto in zijn 
rijstrook stil en schakelt de alarmlichten in.
“Wanneer eCall realiteit is wordt het daar natuur-

lijk aan gekoppeld, zodat hulpdiensten worden 
gewaarschuwd voor een medisch probleem. We 
gebruiken bestaande techniek om te signaleren 
dat de bestuurder niet meer reageert, geen greep-
sensor of camera op de rijder. In de auto komt 
voorin een kleine stereocamera die samenwerkt 
met de ultrasoon parkeersensoren. Het geheel 
houdt de auto op koers en voorkomt dat je iets 
raakt.”
Eerst zal het systeem op auto’s met automatische 
transmissie komen, later volgen de handgescha-
kelde versies. In een noodgeval, luidt de redene-
ring, maakt het niet uit als je met een automati-
sche stop de motor afwurgt. 

 Visuele hulp in smalle rijbaan 
 Duidelijk verder weg is de toepassing van innova-
tieve visuele hulpsystemen in de auto. We zullen 
nog wel een paar jaar geduld moeten hebben, 
meent technicus Josha Roth. “Het uitgangspunt is 

dat 30 procent van alle dodelijke verkeersongeval-
len in de nacht gebeuren. Ondanks dat er dan veel 
minder verkeer is. Een van de aandachtspunten is 
daarom de verlichting. Meer bepaald: intelligente 
systemen die de rijder helpen.”
We maken in een laboratoriumopstelling kennis 
met een van de ideeën. We maken een virtuele 
nachtrit in een simulator. De locatie is er een die 
we uit de praktijk herkennen: een wegversmalling 
met links een vangrail en rechts een kolonne ta-
melijk breed uitgevallen vrachtwagens. Het hulp-
systeem is zo handig dat je je afvraagt waarom 
het niet allang in onze auto zit. Naast het normale 
koplicht worden twee heldere lichtstrepen op de 
rijbaan voor de auto geprojecteerd. Die geven aan 
hoe breed de auto precies is en hoeveel ruimte je 
dan overhoudt. Door het geheel aan de besturing 
te koppelen ‘weet’ de techniek ook waar je in een 
bocht terecht zult komen.
“Onze testen leren dat je hierdoor verder weg 
gaat kijken, zoals dat hoort, en dat je de obstakels 
met hulp van de lichtstrepen feitelijk bijna uit je 
ooghoeken waarneemt.” Is ook een toepassing 
bij daglicht mogelijk? “In principe wel, maar het is 
lastig om het dan goed zichtbaar te maken. Een 
oplossing met head-up display werkt niet precies 
genoeg, hebben we gemerkt. Dan kom je al gauw 
bij laser lichtbundels terecht, maar dat heeft heel 
wat meer voeten in aarde dan gewoon licht. Ook 
wettelijk.” 

 Proactief voetgangers waarnemen 
 Een aantal andere getoonde systemen is duidelijk 
dichter bij huis. De stads- en voetgangersdetectie 
wordt zodanig opgewaardeerd dat het beter en 
sneller kan inspelen op de situatie. Zo worden 
‘soorten’ voetgangers herkend – denk aan een 
kind – en kan de software beter voorspellen wat 
een bewegend object doet, waar het in de baan 
van de auto zal komen. De werking van het nood-
stopsysteem wordt daaraan aangepast.
“Denk aan een hardloper die in de rijrichting mee-
loopt en plotseling dreigt over te steken zonder je 
te zien. Een bijzonder uitdagende opdracht is het 
herkennen van een kind en diens onverwachte 
gedrag. De kleine kan in één tel in je pad geraken, 
maar er ook één tel later weer uit zijn. Probeer dat 
maar eens via de logaritmen in te schatten.”
Slimmer gebruik van de beschikbare sensoren en 
betere rekentechniek maken echter dat de auto 
steeds intelligenter en sneller reageert. 
Tot slot nog een paar die er veelbelovend uitzien: 
stereocamera en ultrasoonsensoren helpen je 
straks door een smalle wegwerksituatie heen, een 
elektrische rembekrachtiging (van Bosch?) zet je 
bij 30 km/h bijna anderhalve meter eerder stil en 
spaart een boel inbouwruimte en kosten.
“Iets abstracter is het vaststellen van de mondi-
ale en Europese (ITS-G5) norm voor Automotive 
WiFi-communicatie deze zomer. Dat brengt de 
introductie van contact tussen auto, infrastructuur 
en andere auto’s dichtbij.” 
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Heeft de snelwerkende 
elektrische rembekrachtiger 
bij VW puur toevallig precies 
dezelfde uitwendige vorm 
als bij Bosch, die we in AMT 
7/8 toonden?

Een videocamera, vaak gekoppeld aan elektrische stuurbekrachtiging, wordt een onontbeerlijk hulpmiddel bij assistentiesystemen. 
Hier om bij wegwerkzaamheden de rijbaanverlegging te detecteren.
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