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TU Eindhoven organiseert publieksdebat autonoom rijden

Auto zonder automobilist
Nieuwe auto’s bieden verschillende rij-assistenten die de bestuurder helpen veilig van A naar 

B te rijden. Denk daarbij aan Lane Assist, Adaptive Cruise Control en Autonomous Emergency 

Brake. Er rijden al verschillende prototypes volledig zelfstandig. Wanneer kunnen we de grote 

doorbraak in autonoom rijden verwachten? En wat zijn nu de grootste obstakels?

Rij een willekeurige werkdag de Nederlandse snel-
weg op, de kans is klein dat je geen verkeer voor 
en achter je hebt. Sterker nog, met een beetje 
pech kun je zo aansluiten in de file. Met een lage 
snelheid rijden dagelijks duizenden voertuigen 
dezelfde kant op. Zou het niet heerlijk zijn om dan 
in plaats van continu te kijken, remmen en gas 
geven iets anders te doen?
De nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse helpt de be-
stuurder: de auto houdt met camera’s en laser het 
verkeer in de gaten. De auto volgt zijn voorganger 
en accelereert, stuurt en remt zelfstandig. Toch 
kan de bestuurder zich niet concentreren op zijn 
smartphone of het lezen van een krant achter het 
stuur. De S-Klasse vereist namelijk dat de bestuur-
der het stuur vast houdt. Zodra de bestuurder het 
stuur niet meer vast heeft, schakelt de auto het 
automatisch rijden na een waarschuwing uit. 

De bestuurder blijft op die manier verantwoorde-
lijk voor de handelingen in het verkeer.
Op locaties waar met autonome voertuigen getest 
wordt, is de wetgeving vaak (lokaal) gewijzigd. In 
Californië en Nevada rijdt onder andere Google 
al legaal met autonoom rijdende testauto’s en 
Nissan test in Japan met een autonoom rijdende 
Leaf. In Europa is volledig autonoom rijden nog 
niet toegestaan. Uiteraard zijn er wel al locaties 
waar proeven uitgevoerd worden, zoals op de 
A270 tussen Helmond en Eindhoven. In Duitsland 
reed een aangepaste S-Klasse al 100 kilometer 
autonoom van Mannheim naar Pforzheim. In 
tegenstelling tot de autonome auto’s van Google, 
had die S-Klasse geen laser- en radarsysteem op 
het dak, waardoor autonoom rijden toch meer 
bereikbaar voor iedereen lijkt. Verschillende au-
tomerken, zoals Tesla, Mercedes-Benz en Nissan, 

verwachten rond 2020 een auto aan te kunnen 
bieden die volledig zelfstandig rijdt. Vraag is of de 
consument daar wel klaar voor is.

Eerste stappen worden gezet
De Technische Universiteit Eindhoven organi-
seerde een publieksdebat over autonoom rijden. 
Peter van der Knaap, directeur van Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveilig-
heid, is een van de deelnemers. Volgens hem is 
autonoom rijden de grootste uitdaging sinds de 
uitvinding van de auto. “Je moet dan 100 procent 
veiligheid kunnen garanderen en helemaal 
overstappen.” Marvin Raaijmakers is promoven-
dus bij Audi en neemt ook deel aan het debat. 

Distronic Plus van Mercedes-Benz laat de nieuwe S-Klasse 
automatisch zijn voorligger volgen. Is dit de eerste stap naar 
volledig autonoom rijden?
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Hij zegt: “De introductie van autonoom rijden 
gaat in fases. De eerste concrete ontwikkelingen 
vinden dit decennium plaats. Google experimen-
teert volop, autofabrikanten zijn met de realiteit 
bezig. Het systeem van Google op de auto’s is niet 
praktisch en bovendien erg duur. Zo’n systeem 
zal nooit te koop zijn”. Naast de hardware speelt 
ook de software een belangrijke rol. Mark van den 
Brand is Hoogleraar Software Engineering aan de 
TU/e. “De software is van hoog niveau, je moet er 
volledig op kunnen vertrouwen. Uit onderzoek 
blijkt dat in duizend regels softwarecode twintig 
fouten zitten. Dat hoeft geen ramp te zijn, want 
niet al die fouten zijn fataal. Een samenloop van 
omstandigheden kan echter wel tot onverwachte 
acties leiden. Daarnaast speelt ook de tijd een be-
langrijke rol, de ontwikkelingen volgen elkaar snel 

op. De software moet op hoog tempo ontwikkeld 
worden”, zegt Van den Brand.

Autonome auto voorbeeldfunctie
Als er autonome auto’s op de markt komen, gaat 
dat wel samen met niet autonoom rijdende 
auto’s? Van der Knaap: “Een doorontwikkelde 
autonome auto houdt rekening met zijn omge-
ving en dus ook met ‘amateurs’, de automobilis-
ten”. Maar Marieke Martens, universitair hoofd-
docent Applications of Integrated Drive Assistant 
aan de Universiteit Twente ziet een gevaar: “Stel 
dat auto’s elkaar autonoom volgen op bijvoor-
beeld een halve seconde afstand en automobilis-
ten volgen dat voorbeeld. Dat is levensgevaarlijk”. 
Raaijmakers merkt daarbij op: “Veel automobilis-
ten houden nu al te weinig afstand. De huidige 
veiligheidssystemen houden een grotere veilig-
heidsrange aan. Als automobilisten zich daardoor 
laten beïnvloeden wordt het alleen maar veiliger”. 
Andreas Spahn is universitair docent filosofie en 
ethiek aan de TU/e en neemt ook deel aan het 

debat. Hij vult Raaijmakers aan: “Je merkt nu al dat 
als je met Adaptive Cruise Control rijdt, je afstand 
tot een voorligger vaak zo groot is dat andere 
automobilisten er tussen kruipen”.
Er zijn twee manieren van autonoom rijden: 
de auto verzamelt zelf informatie via sensoren 
en camera’s of de auto staat in verbinding met 
andere voertuigen en zijn omgeving via Car2X. 
Het laatste geval noemen we coöperatief rijden. 
Auto’s communiceren dan onderling en geven 
informatie over bijvoorbeeld stilstaande objecten 
door aan elkaar. Een auto weet dan al eerder wat 
hij op zijn weg kan verwachten. Bij coöperatief 
rijden kan de volgafstand ook veel korter zijn, 
want de achterste auto in een rij kan direct rem-
men als de voorste auto remt. Dat klinkt goed, 
toch kent coöperatief rijden ook een nadeel. 
Hoogleraar Van den Brand: “Als je auto in verbin-
ding staat met andere auto’s of systemen, kunnen 
kwaadwillenden daar misbruik van maken. Dat 
kan relatief ongevaarlijk zijn, zoals het veranderen 
van de eindbestemming in het navigatiesysteem. 
Maar het wordt een ander verhaal als een hacker 
het rempedaal of gaspedaal uitschakelt. Misschien 
moeten auto’s die coöperatief rijden wel van een 
virusscanner voorzien worden, een McAfee in de 
auto”.

Bestemming invoeren en gaan
Dat autonoom rijden een grote rol gaat spelen 
in de toekomst is zeker. De transitie komt er aan, 
maar wanneer en hoe? Elly Blanksma, voorzitter 
van Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant zegt: “De 
techniek en de wetgeving moeten aangepast 
worden. Maar zijn we er psychisch al aan toe?”
Docent Spahn: “Op dit moment ben je als bestuur-
der juridisch aansprakelijk. Wie is er in de toe-
komst aansprakelijk? Verder zijn mensen geneigd 
meer risico te nemen in een veiligere auto. Je 
moet voorkomen dat mensen in een overgangs-
periode teveel vertrouwen op de techniek. Als het 
dan misgaat, is het vertrouwen in de techniek in 

Google rijdt in Californië en Nevada met autonome auto’s. De auto’s zijn voorzien van een Lidar-
systeem, dat laser en radar combineert. De kostprijs van het systeem is op dit moment ruim 
70.000 dollar, dus voorlopig zien we dat nog niet terug in productieauto’s.

Niet alleen autofabrikanten testen met autonome auto’s. Ook toeleverancier Bosch voert experi-
menten uit. De laserscanner op het dak doet waarnemingen voor de test, maar hoort niet bij de 
autonome bediening.

Tijdens het debat op de Technische Universiteit Eindhoven 
bleek dat de meeste bezoekers autonoom rijden in de file wel 
zien zitten. Maar de aanwezigen willen het zelf sturen nog niet 
opgeven. Is een dual mode vehicle de oplossing?
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Bij coöperatief staat de auto in verbinding met voertuigen en de omgeving. Om autonoom te 
rijden is dat niet noodzakelijk, de auto gebruikt dan zijn eigen sensoren. Chipfabrikant NXP voert 
tests uit met de Car2X-communicatie. Op het dak van het testvoertuig bevindt zich een antenne 
om met andere voertuigen te communiceren.

Deelautoprojecten zoals Car2Go zijn in opkomst. Car2Go heeft nu wereldwijd 500.000 klanten. Als 
we autonoom gaan rijden, neemt het autobezit verder af. De auto is dan slechts een vervoersmid-
del om van A naar B te komen.
 

één klap weg. Vreemd genoeg wordt menselijk 
falen geaccepteerd, maar technisch falen niet”. 
Er is natuurlijk ook een tussenstap. Promovendus 
Raaijmakers stelt voor om niet alle verantwoor-
delijkheden over te dragen: “Laat de bestuurder 
verantwoordelijk blijven. Zorg dat de auto de 
bestuurder assisteert in plaats van alle taken 
overneemt”. Docent Martens voegt daar aan toe: 
“Het is psychologisch moeilijk om alles uit handen 
te geven. Een autonome auto moet net zoveel 
vertrouwen geven als een vliegtuig of een trein. 
Als er iets mis gaat met een autonome auto moet 
je dat als bestuurder of inzittende corrigeren. Nu 
is het zo dat een assistentiesysteem zoals ESP de 
auto corrigeert als de bestuurder een fout maakt”.
Kun je de auto zelf nog wel besturen en cor-
rigeren in de toekomst? Van der Knaap vergelijkt 
een autonome auto met een lift: “Je stapt in de lift, 
je drukt op het knopje voor de juiste verdieping 
en je komt op die bestemming terecht. Als je in 
de toekomst via je navigatiesysteem de eind-
bestemming aangeeft heb je ook geen stuur en 
pedalen meer nodig”. Zitten bestuurders daar op 
te wachten? “Nee”, zegt docent Spahn: “De auto 
staat voor vrijheid. Ik kan me voorstellen dat 

huishoudens twee auto’s hebben, een autonome 
en een normale”. Marieke Martens ziet meer in 
een dual mode vehicle: “Als je in de fi le staat rijdt 
de auto zelfstandig. Misschien dat dan inderdaad 
je stuur wegklapt. En als je lekker wilt autorijden, 
dan schakel je de autonome modus uit”. Voor 
sommigen betekent een autonome auto juist 
meer vrijheid, denk aan gehandicapten die nu 
geen auto kunnen en mogen besturen. En als de 
auto toch zelf rijdt, waarom zou je dan niet na een 
aantal glazen alcohol nog met de auto naar huis 
kunnen? 

 Geen vaste eigenaar 
 Een autonome auto heeft nog een voordeel: hij 
parkeert zelfstandig. Dus nooit meer op zoek naar 
een parkeerplek, want dat doet de auto zelf. 
Eigenlijk is het zonde dat een auto daar dan een 
tijd staat te wachten op zijn eigenaar. Het aantal 
deelautoconcepten groeit. Het is dus goed denk-
baar dat we in de toekomst in een willekeurige 
auto op een parkeerplaats instappen, de bestem-
ming invoeren en dan lekker achterover kunnen 
leunen. Is er dan nog wel een rijbewijs nodig? 
Misschien in de toekomst niet meer. Spahn: “Jon-

geren hebben geen drang meer om een eigen 
auto te hebben. Velen reizen net zo graag met het 
openbaar vervoer. De autoromantiek verdwijnt”. 
 Waar beginnen we met autonoom rijden? Op de 
snelweg lijkt het meest voor de hand liggend, 
iedereen rijdt dezelfde kant op. In de stad heb 
je met andere (zwakkere) verkeersdeelnemers 
te maken en is de infrastructuur veel complexer. 
Martens van de Universiteit Twente verwacht dat 
de ‘virtual towbar’ op korte termijn zijn intrede 
doet. Daarbij hebben auto’s onderling contact en 
rijden ze in colonnes achter elkaar aan. Dat kan 
wel problemen opleveren voor auto’s die niet 
autonoom rijden, want als er tien voertuigen op 
vijf meter afstand van elkaar rijden, hoe kun je 
dan nog invoegen op de snelweg? Kortom, er zijn 
nog genoeg uitdagingen voor de autofabrikanten 
en toeleveranciers. Ook de politiek moet zich 
gaan buigen over de regelgeving rond autonome 
auto’s. Voorlopig kunnen we het stuur en de peda-
len nog zelf bedienen en kiest de consument zelf 
voor een garage. Als de consument echter geen 
eigen auto meer bezit, dan kiezen de verhuurders 
voor de onderhoudsbedrijven. Welke partijen 
kunnen dat zijn en hoort u daar bij? 
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De ontwikkelingen op het gebied van autonoom en coöperatief 
rijden volgen elkaar snel op. AMT schreef er al verschillende 
artikelen over. Hoe ver zijn de autofabrikanten? En welke 
gevaren brengen auto’s die onderling verbonden zijn met zich 
mee? Bekijk het op www.amt.nl/november2013 of scan de QR-code.

Computer op wielen

Nooit meer zelf op zoek naar een parkeerplaats: de autonome auto rijdt op afroep via de mobiele 
telefoon voor.
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