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LESSONS LEARNED LIVING LAB CATALYST

Voorwoord In dit rapport blikken we terug op het Living Lab CATALYST dat in 2019 is opgericht om  Connected 
 Automated Transport (CAT) innovaties te ontwikkelen en versnellen voor duurzamer, veiliger en 
 efficiënter zwaar wegtransport. 

Terugkijkend op het CATALYST Living Lab zie ik een aantal mooie ontwikkelingen. Het consortium is in de 
loop van de tijd gegroeid met partijen die verschillende deelonderwerpen rond Connected  Automated 
Transport interessant vinden. We hebben gezamenlijk kennis ontwikkeld en gedeeld,  zowel binnen 
CATALYST als met andere projecten en programma’s. We hebben fundamenteel onderzoek,  toegepast 
onderzoek en praktische analyses bij elkaar gebracht waardoor weer nieuwe vragen naar voren zijn 
gekomen. We hebben het principe ‘Learning by doing’ toegepast met af en toe hele mooie  resultaten 
(zoals inzichten over implementatie van CAT tussen een central gate en terminals in  Vlissingen) en af en 
toe enkele tegenvallers (zoals het zeer stroeve toelatingstraject rond testen van de Super Eco Combi op 
de openbare weg). En uiteindelijk hebben we een roadmap ontwikkeld – mede op basis van resultaten 
en nieuwe inzichten uit het CATALYST Living Lab – voor de verdere ontwikkeling richting implementatie 
van Connected Automated Transport in de reguliere operatie. 

Kortom, het CATALYST Living Lab mag met recht een levend geheel genoemd worden waarbij 
 interessante en relevante analyses zijn uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in wat er nodig is om 
 Connected Automated Transport te realiseren en wat het oplevert.

Tegelijkertijd zijn er nog veel (nieuwe) vragen die beantwoord moeten worden, zijn er nieuwe 
 projecten rond Connected Automated Transport gestart en loopt het onderzoek van de 3 PhD’s in het 
 fundamentele onderzoeksdeel nog enkele jaren door. 

Ik kijk er naar uit om met diverse partners uit het CATALYST Living Lab aan de verdere ontwikkeling rond 
Connected Automated Transport te werken en daarmee deze innovatie in de logistiek te realiseren.
Zo kunnen we het logistieke bedrijfsleven versterken en maatschappelijke doelen realiseren.  

Jaco van Meijeren

Senior Business Consultant Logistics 

TNO & Lead consultant CATALYST Living Lab
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Voor duurzamer 
wegvervoer door 
Connected Auto-
mated Transport 

Het Living Lab CATALYST – Connected and 
Automated Transport and Logistics Yielding 
SustainabiliTy – is in 2019 opgericht om 
Connected Automated Transport innovaties te 
ontwikkelen en versnellen voor duurzamer, 
veiliger en efficiënter zwaar wegtransport.
In het CATALYST Living Lab kijken we naar deze 
CAT  toepassingen die zowel maatschappelijke 
waarde als een economische business case 
creëren voor het zware wegtransport. Denk 
hierbij aan innovaties die mogelijk worden door 
verbeterde connectiviteit en automatisering, 
zoals Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), 
truck platooning, Super EcoCombi (duo trailers), 
in-truck informatie (zoals intelligente 
verkeerslichten (iVRI’s)) en autonome voertuigen 
(zoals smart dollies) voor zowel afgesloten 
gebied als de openbare weg. In CATALYST 
werken we samen om waardevolle oplossingen te 
ontwikkelen, te evalueren, te monitoren en uit 
te rollen.
 

CATALYST richt zich op zowel toegepast als fundamenteel 
onderzoek. Het Living Lab is gestart op basis van een 
eerste financiering afkomstig van Topsector Logistiek, 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, TKI-
Dinalog, NWO, Regieorgaan SIA en TNO. CATALYST is een 
publiek private samenwerking (PPS) en bestaat uit een 
evenwichtige samenstelling van bedrijfsleven, overheden 
en kennisinstellingen. De meer dan 40 partners investeren 
en onderzoeken gezamenlijk mee. TNO is oprichter en 
penvoerder namens CATALYST. 

Dit document is een terugblik op het CATALYST Living Lab. 
Het bevat een samenvatting van de belangrijkste lessen 
die tijdens het programma geleerd zijn, een overzicht van 
de publicaties en communicatie, en een vooruitblik naar 
verder onderzoek. In dit document worden de belangrijkste 
conclusies uit CATALYST samengevat. Alle publicaties en 
resultaten uit CATALYST waarnaar verwezen wordt zijn 
te vinden op www.catalystlab.nl. Een overzicht van 
alle rapporten die tijdens het CATALYST-programma zijn 
geschreven, vindt u in hoofdstuk 5. 

https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1182/catalyst-living-lab/landing
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Voor- en nadelen van Connected 
 Automated Transport concepten
Connected Automated Transport levert een bijdrage aan het verduurzamen van 
wegtransport [1] door het verminderen van brandstofverbruik (en daarmee van 
CO2-en NOX- uitstoot). Binnen CATALYST is onderzoek gedaan naar de impact van 
verschillende CAT concepten op brandstofverbruik: slimme stoplichten (iVRI’s), (ACC) 
konvooi rijden en de inzet van langere voertuigen (Super EcoCombi).  Uit het project 
komen de volgende resultaten naar voren: 
 
Per vermeden stop zorgen slimme 
stoplichten voor een besparing van 
0,32 kg. CO2
‘Slimme stoplichten’ (intelligente verkeersregelinstallaties, afgekort iVRI’s) zorgen 
ervoor dat vrachtwagens niet hoeven te stoppen voor een rood stoplicht. Iedere 
 vermeden stop bespaart 0,12 L diesel en daarmee uitstoot van 0,32 kg CO2 en 
1,8 g NOX [2]. Dit volgt uit praktijkdata van 4972 vrachtwagenpassages bij een iVRI 
in Zuid-Holland. Op een traject van 2 kilometer met een iVRI betekent dit een 16% 
besparing van het totale brandstofverbruik. 

Konvooirijden met Adaptive Cruise 
 Control bespaart 4-6% brandstof-
verbruik
Uit 15 weken aan praktijkmetingen aan 5 vrachtwagens blijkt dat het (konvooi) 
rijden met Adaptive Cruise Control 4-6% van het brandstofverbruik bespaart 
[3] –  afhankelijk van de volgafstand. Hoewel (nog) niet verplicht, zijn steeds meer 
vrachtwagens standaard uitgerust met Adaptive Cruise Control (ACC). Dit is een 
ADAS-systeem dat de chauffeur kan ondersteunen tijdens het rijden en wordt soms 
ook wel als voorloper gezien op het toekomstige Truck Platooning (met als eerste stap 
Cooperative- Adaptive Cruise Control). 

Emissiereductie mogelijk door 
 vervanging van conventionele terminal-
trekkers door autonome en elektrische 
voertuigen op en om yards
In 3 maanden aan praktijkmetingen aan 2 terminaltrekkers zijn voor het eerst 
real-world emissies [4] van dergelijke voertuigen in kaart gebracht. De werkzaam-
heden van de terminaltrekkers (bij een distributiecentrum en in een havengebied) 
lenen zich ervoor om uitgevoerd te worden met elektrische en autonome voertuigen. 
Alhoewel er vanuit een technisch oogpunt geen duidelijke reden is welke  aandrijflijn 
autonome yard voertuigen zouden moeten hebben, is het de verwachting – ook 
met het oog op de (binnenkort) beschikbare voertuigen en klimaatdoelen – dat deze 
 zero-emissie zullen zijn. 

2.1 

Connected Automated 
Transport 
levert een bijdrage aan 
het verduurzamen van 
wegtransport door het 
 verminderen van brandstof-
verbruik

https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1182/catalyst-living-lab/articles/news/39385/verduurzaming-met-connected-automated-transport
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1182/catalyst-living-lab/articles/news/39385/verduurzaming-met-connected-automated-transport
https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid%3A70eacad2-9d73-4272-97aa-3662cc79db6d
https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid:7bd21500-957a-492d-ad42-4d3c22d55a37
https://www.nwo.nl/en/projects/43920607
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Het  combineren van logistieke 
 concepten en autonoom transport 
draagt bij aan vermindering van wacht-
tijden op en om yards
Voorlopige resultaten uit de simulatiestudies door de Universiteit Twente laten zien 
dat het combineren van logistieke  concepten (zoals truck-parkings of ontkoppel-
punten) en last-mile autonoom transport naar havengebieden bij kan dragen aan het 
verlagen van wachttijden in de haven. De modellen zijn in ontwikkeling [5] en worden 
verder verfijnd en getoetst op nauwkeurigheid. Daarnaast is via een simulatiestudie 
een central-gate concept voor North Sea Port (Vlissingen) nader uitgewerkt [6]. Uit 
deze analyse volgt dat autonome voertuigen vellig kunnen manoeuvreren wanneer 
deze via dynamische tijdszones van manuele voertuigen worden gescheiden. 

Invloed van de SuperEcoCombi op de 
infrastructuur
De toelating van de Super EcoCombi (SEC) kan een negatieve impact  hebben 
op de infrastructuur. Slimme maatregelen beperken deze en laten ruimte voor 
inzet van de SEC [7]. De belastingen op de infrastructuur na toelating van de Super 
EcoCombi is nog moeilijk nauwkeurig in te schatten, zo laat een verkennende studie 
zien. 

Invoering van de SEC zorgt naar verwachting tot meer wegtransport. Dit verkort 
de levensduur van de infrastructuur doordat meer voertuigen passeren. De  Super 
 EcoCombi kan ook tot andere belastingscenario’s leiden die de  constructieve 
veiligheid verslechteren, met name bij bruggen en viaducten met een langere 
 overspanning. De aslastverdeling is relevant voor de impact op wegconstructies en 
vermoeiing van stalen bruggen, maar deze is nog moeilijk te bepalen. 

Afbakeningen van het wegennet, nadere eisen aan de SEC en afspraken over 
informatie voorziening en metingen kunnen helpen de balans te vinden tussen de 
 wensen van de transportsector en die van de wegbeheerder.

“De belangrijkste bijdrage van CATALYST is het bij  elkaar 
brengen van de overheid, bedrijfsleven en kennis-
instellingen rondom autonoom rijden. In  CATALYST 
wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor 
 autonoom rijden op smart yards, maar er zijn ook 
 projecten  elders in Nederland en in Europa. Door het 
gezamenlijk uitvoeren van onderzoek en het inbrengen 
van de kennis uit  projecten die de projectpartners daar-
naast  uitvoeren, komen we tot een integraal beeld wat 
nu de kritieke vraagstukken of ontwikkelstappen zijn die 
 nodig zijn om  autonoom rijden succesvol toe te passen in 
Nederland. Juist door deze interactie worden de kennis-
vragen en de succesvoorwaarden voor het bedrijfs-
leven sneller  scherper. De combinatie van enerzijds 
 samenwerken in  onderzoek en anderzijds gezamenlijk 
de roadmap  definiëren is essentieel. De uitdaging is wel 
om daad werkelijk toe te werken naar Living labs waarin 
 experimenten en demonstrators worden uitgevoerd.”

Dr. Thierry Verduijn

Lector Supply Chain Innovation

HZ University of Applied Sciences

https://dutchmobilityinnovations.com/attachment?file=7ULm4QppKg7J1kd32plExQ%3D%3D


16 17

LESSONS LEARNED LIVING LAB CATALYST   VOOR DUURZAMER WEGVERVOER DOOR CONNECTED AUTOMATED TRANSPORT

Voorwaarden voor succes met 
 Connected Automated Transport

Duidelijke wet- en regelgeving en 
 toelating nieuwe voertuigconcepten
Duidelijke wet- en regelgeving, die experimenten op de openbare weg op korte 
termijn mogelijk maakt, is een belangrijke succesfactor voor de  doorontwikkeling 
van Connected Automated Transport in Nederland.  
Om proeven met nieuwe voertuigconcepten op de openbare weg te doen is een 
ontheffing van de RDW nodig voor toelating op de weg. Doordat van tevoren niet 
 duidelijk is waar aan moet worden voldaan om goedkeuring te krijgen en wat 
de doorlooptijd van het traject is, is bij betrokkenen het beeld ontstaan dat deze 
 processen heel veel tijd en geld kosten met bovendien een onzekere uitkomst. 
Praktijk proeven kunnen niet starten, omdat het onduidelijk is of en wanneer goed-
keuring door de RDW verleend wordt. Dit blijkt ook uit ervaringen binnen CATALYST 
met het  goedkeuringstraject rondom de Super EcoCombi [8].  Wet- en regelgeving 
is nu een mogelijke showstopper voor innovatieve voertuigconcepten die veiligheid, 
doorstroming en duurzaamheid van wegverkeer bevorderen. 

Uit de benchmark enquête [9] die CATALYST heeft uitgevoerd binnen het consortium 
blijkt ook dat bedrijven onduidelijke wet- en regelgeving als een belangrijke barrière 
voor toepassing van CAT zien. Om logistieke partijen te betrekken bij het opzetten 
van toelatingstrajecten voor CAT, is het niet alleen van belang om de procedure zelf 
duidelijker te maken, maar ook om de beeldvorming hiervan bij marktpartijen te 
 veranderen.

Internationale (Europese) standaarden zijn nodig om CAT concepten op internationale 
trajecten mogelijk en aantrekkelijk te maken. Uit een analyse [10] van rechtenstu-
denten van de Hogeschool Den Haag blijkt dat landen in de Europese Unie hun eigen 
wet- en regelgeving volgen omtrent zelfrijdende voertuigen. De kans bestaat dat 
ontwikkeling en gebruik van CAT concepten geremd worden omdat het niet mogelijk 
is om internationale transporten uit te voeren.

2.2 Doorlopen van meerdere cycli om te 
 leren en concepten te verbeteren
Innovatie vereist vaak het doorlopen van meerdere leercycli, juist om te leren en 
in opvolgende cycli te verbeteren. Dit volgt uit ervaringen en observaties [8] in 
het CATALYST Living Lab. Het traject rondom de Super Ecocombi is hier een goed 
voorbeeld van. In mei 2022 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
besloten het proces omtrent de Super EcoCombi stop te zetten. In de periode 2019 
t/m medio 2022 is éénmaal getest op de testbaan en is vóór een tweede testcarrousel 
het traject stopgezet. Hiermee is slechts één leercyclus doorlopen en is het daardoor 
op dit moment niet mogelijk om een concept als de SEC een stap verder te brengen. 
Testen – binnen de juiste randvoorwaarden – maken het juist mogelijk om te zorgen 
dat nieuwe concepten veilig ingezet kunnen worden. Voor dergelijke trajecten moet 
er dus rekening gehouden worden met het doorlopen van meerdere cycli voordat tot 
vervolgstappen gekomen kan worden. 

Verdienmodellen voor Connected 
 Automated Transport
Meer duidelijkheid over verdienmodellen voor Connected Automated Transport 
is nodig voor interesse in en ingebruikname van deze innovaties, zo blijkt uit de 
benchmark enquête [9] die CATALYST heeft uitgevoerd binnen het consortium. Dit 
geldt met name voor technieken die op dit moment nog niet op de markt zijn (zoals 
truck platooning of autonome voertuigen). Het tegenovergestelde zien we bij de 
Super EcoCombi (SEC): dit is een concept dat in onder andere Zweden en Finland al 
bewezen is. Transportefficiëntie en besparingen in brandstofverbruik en personeels-
kosten zijn daar gerealiseerd. Daarom is er bij de vervoerders in het CATALYST 
 consortium veel interesse voor de SEC.

https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1182/catalyst-living-lab/articles/news/41603/benchmark-connected-automated-transport
https://dutchmobilityinnovations.com/attachment?file=vJWqemf%2Bt7gF%2FFEb1TdBkQ%3D%3D
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1182/catalyst-living-lab/articles/news/41603/benchmark-connected-automated-transport


19

  VOOR DUURZAMER WEGVERVOER DOOR CONNECTED AUTOMATED TRANSPORT

18

LESSONS LEARNED LIVING LAB CATALYST

De introductie van Connected Automated Transport zorgt voor veranderende en 
nieuwe rollen en activiteiten van verschillende partijen in de logistieke keten. 
•  Zo kan bijvoorbeeld asset sharing (pooling van een vloot van autonome voertuigen) 

een manier zijn om de kosten van autonoom vervoer (in havengebied) te dragen met 
meerdere stakeholders. Uit interviews uitgevoerd door de Hogeschool Zeeland volgt 
dat transporteurs en verladers in het havengebied van North Sea Ports verwachten 
dat de kosten van autonome voertuigen (in de beginfase) te hoog zijn om door een 
partij te dragen [11]. Het delen van assets zou hier volgens de geïnterviewden een 
uitkomst kunnen bieden. 

•  Havenbedrijven vormen naar verwachting een van de partijen die met  veranderende 
activiteiten en rollen te maken krijgen. Uit interviews met verschillende 
 havenbedrijven en terminals volgt dat havenbedrijven op verschillende  manieren 
anticiperen en reageren op Connected Automated Transport [12]. Sommige 
 nemen meer een koploperrol door actief aan de slag te gaan met praktijkproeven 
met  autonome voertuigen (bijvoorbeeld Port of Hamburg), anderen richten hun 
 activiteiten meer op het faciliteren van de infrastructuur (bijvoorbeeld Port of Los 
Angeles). 

•  Wegbeheerders moeten kiezen hoe ze zich verhouden tot nieuwe typen verkeers-
deelnemers zoals (deels) autonome voertuigen. Ze moeten ook besluiten of en hoe 
zij gebruik willen maken van de mogelijkheden die connected transport techniek 
biedt [13]. 

Benodigde infrastructuur voor 
 connected en automated transport
Wegbeheerders moeten kiezen of en hoe zij infrastructuur willen aanpassen 
om deze met Connected Automated Transport te verbinden. Uit een studie van 
de Hogeschool Zeeland [13] blijkt dat voor connected en automated transport 
geen fysieke aanpassingen aan het wegennet noodzakelijk zijn. Beschikbaar stellen 
van verkeersinformatie of sensordata kan wel bijdragen aan betere doorstroming 
en  veiligheid op het wegennet. Ook blijkt dat er nog geen standaarden bestaan 
voor  digitale of data-infrastructuur voor autonoom of connected transport. 
Wegbeheerders kunnen nu zelf bepalen óf en welke digitale infrastructuur zij beschik-
baar stellen. Wegbeheerders kunnen een voortrekkersrol kiezen, waarbij zij taken 
naar zich toe trekken en zelf bepalen welke aanpassingen ze aan hun infrastructuur 
willen maken. Hiermee werken ze mee aan het ontwikkelen van kennis, ervaring en 
 standaarden voor de nabije toekomst en dragen ze bij aan de prestaties en de veilig-
heid van het wegennet in hun beheer. Ze kunnen ook afwachten terwijl standaarden 
en/of wettelijke verplichtingen elders worden bedacht. 

“Bij CATALYST denk ik ten eerste : “Willie  Wortel meets 
the law and the business”. CATALYST is een gemeen-
schap waar mensen met  baanbrekende ideeën aan tafel 
zitten met de wetgever en met het  bedrijfsleven, dat zich 
afvraagt: “Wat levert het op, wat is de terugverdientijd, en 
ben ik mijn concurrent niet aan het  helpen?”. Die samen-
werking levert mooie en constructieve  gesprekken op. 
 
De term ‘The greater good’ wordt vaak gebruikt om 
mensen te verleiden tot samenwerking. Initiatieven  sterven 
echter vaak een stille dood, omdat na de eerste energie de 
argwaan of het navelstaren beginnen. Binnen CATALYST 
lukt het wél om het algemeen belang en het individueel 
 belang van de deelnemers samen te brengen.
 
Vooruitkijken en een duidelijke visie ontwikkelen over 
hoe ‘onze’ wereld er over 10, 15 of 25 jaar uitziet is iets dat 
velen enorm abstract vinden. Anderen zijn er juist heel 
sterk in. Het is vaak wel of-of: ofwel kijken we zo ver vooruit 
dat het onvoorstelbaar wordt, of we kunnen niet verder 
vooruit kijken dan 1 á 2 jaar door de conditionering in het 
zakenleven. 
 
Neem deze pijlers, de Nederlandse ondernemings-
geest, en een club mensen met lef en je krijgt CATALYST. 
Een speeltuin met visie en een agenda die als doel heeft 
 Nederland nét een streepje voor te laten hebben in de 
toekomst. Daar profiteert iedereen van en het is nog leuk 
ook!”

Henk Venema

CEO Benelux

DHL Global Forwarding
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De gebruikers van nieuwe technologie-
en – chauffeurs en planners – zijn van 
belang voor succesvolle uitrol van CAT
Benodigde taken en skills voor vrachtwagenchauffeurs voor het werken met 
CAT-technologieën liggen in het verlengde van huidige vaardigheden en daarmee 
zijn er geen radicale andere eisen aan het personeel in de komende 5-10 jaar. Uit 
interviews met transporteurs en technologie-experts volgt dat taken en skills zullen 
verschuiven, maar niet compleet veranderen. Met de komst van steeds verdergaande 
rijtaakondersteunende systemen (ADAS), wordt de chauffeur van de toekomst meer 
gezien als een operator [14] - iemand die de juiste instellingen meegeeft aan het 
systeem en checklists afwerkt. Taken waarin informatie en communicatie een rol 
spelen worden belangrijker. Denk hierbij aan het monitoren van communicatie –en 
informatiesystemen en het interpreteren van informatie. 

De meerderheid van vrachtwagenchauffeurs vertrouwt op de techniek van de 
huidige ADAS-systemen en gebruikt deze ook op regelmatige basis (enquête, 
N=198; [15]). De meeste chauffeurs gebruiken bijna elke rit rijtaakondersteunende 
systemen die in hun voertuig aanwezig zijn (onder andere Cruise Control, Foward 
Collision Warning en Adaptive Cruise Control). Vertrouwen en kennis van huidige 
systemen draagt mogelijk bij in de verdere ontwikkelingen ten aanzien van Connected 
Automated Transport. 

Planners zien digitalisering en automatisering van planprocessen als 
 onvermijdelijk blijkt uit interviews met transportplanners [16]. Tegelijkertijd is hun 
verwachting dat planners hierbij nog steeds nodig zijn voor het houden van toezicht, 
het sociale contact met chauffeurs en exception management. Vertrouwen in nieuwe 
planning tools kan snel omslaan in scepsis wanneer deze niet goed werken (in een 
pilotfase). Het vertrouwen is dan  moeilijk te herstellen, wat de adoptie van nieuwe 
innovaties belemmert.

https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1182/catalyst-living-lab/articles/news/37577/chauffeur-als-operator-rapportage-invloed-van-connected-automated-transport-op-taken-en-skills
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1182/catalyst-living-lab/articles/news/35543/meerderheid-chauffeurs-vertrouwt-op-techniek-adas-systemen
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“De afgelopen jaren heeft het programma CATALYST laten 
zien dat de ontwikkeling van CAT ongelofelijk complex, 
veel omvattend is en alleen met kleine  stapjes – learning 
by doing – voortgang en resultaat boekt.  Tegelijkertijd 
is  duidelijk geworden dat dit alleen kan in de setting van 
een constructieve samenwerking in de triple helix tussen 
overheid, bedrijfsleven,  kennis  i nstellingen/onderwijs. Er 
is veel gestudeerd, gesimuleerd en  onderzocht met een 
 waardevolle oogst aan inzichten en  resultaten. Nu is de 
tijd rijp om dit te vertalen naar praktische inzetbaarheid 
en via de weg van pilots en  experimenten in de dagelijkse 
 operatie te komen tot  deployment. Mijn credo: let’s go!”

Bob Dodemont

Programmamanager Bereikbaarheid

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
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Waardoor is 
 CATALYST 
 succesvol als 
 living lab?

•  CATALYST brengt een diverse groep stakeholders (zowel publiek als privaat) samen om Connected 
Automated Transport te ontwikkelen en te versnellen. Toegepast en fundamenteel onderzoek vullen 
elkaar aan. 

•  De multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat een goede afweging tussen verschillende aspecten 
gemaakt kan worden voor een verantwoorde uitrol van CAT. CAT haakt in op verschillende domeinen: 
technologie, logistiek, fysieke en digitale infrastructuur, organisatie – en sociale innovatie, wet- en 
regelgeving.

•  Er is één partij (TNO) die het Living Lab faciliteert en organiseert. In verschillende use cases heeft 
een partij het (probleem)eigenaarschap. De diverse groep stakeholders met uiteenlopende interesses 
en mate van betrokkenheid is (nog) niet zelforganiserend en hebben daarom baat bij een partij die de 
organisatie op zich neemt; Het verdient de aanbeveling om een onafhankelijke en objectieve partij als 
coördinator te hebben, omdat op die manier zowel de publieke als private belangen goed behartigd 
kunnen worden.

•  Fysieke consortiummeetings en kennistafels dragen bij aan commitment en inspiratie.
•  CATALYST voegt waarde toe als kennishub voor Connected Automated Transport. CATALYST brengt 

(kennis) partijen, afstudeerders en initiatieven samen. Het maakt ontwikkeling van aangrenzende 
projecten mogelijk zoals YES – Yard Emission monitoring for Sustainability.

•  CATALYST is adaptief door in te spelen op actuele ontwikkelingen. Zo zijn gedurende looptijd van het 
living lab meerdere partijen aangehaakt in het Super EcoCombi cluster. Daarnaast zorgt het afstem-
men van het onderzoek op technology readiness level van de Connected Automated Transport concep-
ten ervoor dat het juiste activiteiten op het juiste moment plaatsvinden.

•  Het proces in onder andere de smart yard onderzoeken laat zien dat detailinzichten in simulaties waar-
devolle inzichten opleveren. Deze geven aanleiding voor discussies en vervolgvragen zowel intern bij 
de havenbedrijven als bij hun externe stakeholders.

•  Een logische volgende stap na simulatie is het real-world monitoren in praktijkproeven. Door te 
werken met gegevens uit de dagelijkse logistieke praktijk kan een zo realistisch mogelijke inschatting 
gemaakt worden van de impact van Connected Automated Transport concepten. Dit draagt bij aan 
het gedeelde begrip van nieuwe technieken en de adoptie hiervan. 

•  Het benadrukken van het einddoel ‘veiliger, efficiënter en duurzamer wegtransport’ draagt bij aan de 
langetermijnvisie van het Living Lab. 

Door gezamenlijk binnen de CATALYST terug te blikken, 
feedback uit het consortium en de CATALYST board, zijn 
we  gekomen tot de volgende aspecten die bijdragen aan de 
waarde van het CATALYST Living Lab voor zowel publiek als 
 private partijen. 
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“Het CATALYST-programma is een ‘Living Lab’, waarin 
deelnemers in pilotstudies experimenteren met de inzet 
van nieuwe technieken en concepten. Wetenschappers 
worden geïnspireerd door deze pilotstudies en de betrok-
ken stakeholders, verkrijgen mogelijk ook data van hen, en 
doen onderzoek om verder stappen te  zetten. Ze geven 
richting aan de pilotstudies waar  nodig, en  motiveren 
 mogelijk ook het opzetten van nieuwe  pilotstudies binnen 
het Living Lab.

Tot dusver heeft de verweving van praktijk en onder-
zoek goed gewerkt, maar een groot obstakel zijn de 
verschillen in de financiering en aanjagers van die twee. 
Praktijkonderzoek had te maken met vrij basale technische 
en wettelijke obstakels, terwijl wetenschappelijk onderzoek 
vaak op de langere termijn gericht was. Ook is het goed 
mogelijk dat financiering van nieuwe pilotstudies uit andere 
bronnen zal komen dan financiering van toekomstig on-
derzoek. Het opzetten van een EU-programma rondom dit 
onderwerp is wellicht de weg voorwaarts, maar dan moet 
zo’n programma ook een internationale invulling krijgen.”

Professor Dr. R.A. Zuidwijk

Professor of Global Supply Chains

and Ports

Rotterdam School of Management – 

Erasmus University

“Bij de start van CATALYST was de intentie om veel  partijen 
bij elkaar te brengen rondom innovaties in het zware 
wegtransport op het vlak van Connected en Autonoom 
Transport. Volgens mij is dat goed gelukt: geheel 
 volgens de living lab traditie was er sprake van een open 
 community waar gaande het programma steeds nieuwe 
partijen bleven toetreden. Dat was erg mooi om te zien. 
Tegelijkertijd schuilde daar ook wel een probleem: door 
het grote aantal verschillende werkpakketten (>10) en het 
grote aantal partijen (>40) hoorde ik soms het  commentaar 
uit de sector dat het voor buitenstaanders moeilijk te 
duiden was waar CATALYST precies over ging. Zeker 
voor toekomstige opvolgers van CATALYST wordt het de 
 uitdaging om de brede achterban aan publieke en  private 
partijen te betrekken en tegelijkertijd te zorgen voor 
focus en niet te proberen alle aanwezige partijen en hun 
 belangen tevreden te stellen.”

Robbert Janssen

Ministerie van 

 Infrastructuur en 

 Waterstaat
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Onderzoek en 
ontwikkeling van 
Connected Auto-
mated Transport 
gaat door

Doorontwikkeling CAT in verschillende 
(internationale) projecten
Ondanks dat er geen groot bestaand langlopend programma is waarin CATALYST 
kan worden doorontwikkeld is er wel degelijk sprake van doorontwikkeling van 
CAT in verschillende nieuwe projecten, waaronder: 
•  Het Europese Green Deal project MAGPIE – hierin wordt een beperkte proef met 

een elektrische autonome vrachtwagen in de haven van Rotterdam voorbereid.  
•  Het Horizon 2020 project MODI – hierin wordt een uitgebreidere proef met 

 autonome vrachtwagens op de APM Terminal in Rotterdam uitgevoerd. 
•  Onderzoeksprogramma SAVED – Samenwerkend autonoom vervoer op bedrijven-

terreinen gericht op business park XL in Almelo. 

In beide EU projecten wordt opgebouwde kennis vanuit CATALYST gebruikt en 
doorontwikkeld. Via deelname van TNO aan het SAVED programma wordt invulling 
gegeven aan kennis- en informatie-uitwisseling tussen CATALYST en SAVED.

Eerste stap gezet in actie-agenda
regio Zeeland
Een van de uitgangspunten voor een doorlopend kennisprogramma betreft de 
gezamenlijke interesse van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in CAT en 
de doorontwikkeling ervan. In de provincie Zeeland hebben bedrijven, overheden 
en kennisinstellingen vanuit CATALYST een gezamenlijke actie-agenda voor CAT in 
de regio Zeeland ontwikkeld, omdat deze partijen betrokken zijn in verschillende 
 CAT-projecten¹ en de Provincie Zeeland als strategie heeft een experimenteerregio te 
willen zijn voor CAT voor het zware wegtransport.

Voor verdere stappen en doorontwikkeling van CAT in Nederland verwijzen we naar 
de CATALYST Roadmap Connected Automated Transport.  

¹ CATALYST Living Lab, Living Lab Autonoom Transport Zeeland en 5G Blueprint

4.1 

4.2 

Een logische  volgende 
stap is het   real-world 
 monitoren in prak-
tijkproeven. Door te 
 werken met gegevens uit 
de  dagelijkse praktijk kan 
een zo realistisch  mogelijke 
 inschatting  gemaakt 
 worden van de impact van 
 Connected Automated 
Transport concepten.

https://www.magpie-ports.eu
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Resultaten

Wetenschappelijke artikelen
•  Brunetti, M., Mes, M., & van Heuveln, J. (2020, December). A general  simulation 

framework for smart yards. In 2020 Winter Simulation Conference (WSC)                
(pp. 2743-2754). IEEE.

•  Deschle, N.; van Ark, E. J.; van Gijlswijk, R.; Janssen, R. Impact of Signalized 
Intersections on CO2 and NOx Emissions of Heavy Duty Vehicles. Energies 2022, 15, 
1242. https://doi.org/10.3390/en15031242 

•  Gosar, V., Alirezaei, M., Besselink, I., Nijmeijer, H. (2022). Model Validation of a Low-
Speed and Reverse Driving Articulated Vehicle, abstract accepted and paper to be 
submitted for the 15th International Symposium on Advanced Vehicle Control (AVEC’ 
22), September 2022, Kanagawa, Japan.

•  Mohammadi, E., Zuidwijk, R., Schmidt ,M. (2021). A new mathematical model for 
Multiple Service locations for Autonomous Vehicles. Euro Conference July 2021 
Athens, Greece. 

•  Mohammadi, E., Zuidwijk, R., Schmidt ,M. (2022). Locating Long-Haul Autonomous 
Transportation Enablers. Transportation science and Logistics (TSL) INFORMS, June 
2022, Bergen, Norway.

•  Van Steenbergen, R., Brunetti, M., & Mes, M. (2021, December). Network gene-
ration for simulation of multimodal logistics systems. In 2021 Winter Simulation 
Conference (WSC) (pp. 1-12). IEEE.

•  Van Heuveln, J. (2020). Introducing Smart Yards: a New Concept in Smart Transport 
Logistics. In 11th International Conference on Computational Logistics, ICCL 2020.

•  Van Kempen, E.A., & Van Meijeren, J. (2021). Verduurzamen met Connected 
Automated Transport: resultaten uit het CATALYST living lab en vooruitblik. 
Vervoerslogistieke werkdagen 2021 Mechelen, België

Conferenties
• Traficom EMS2 Symposium, Helsinki januari 2020, R. Janssen
• Winter Simulation Conference 2020, M. Brunetti
• Swiss Moblity Arena Automaticar Bern, September 2021, E. van Kempen
• HVTT16 September 2021, N. Deschle; E. van Kempen
• Winter Simulation Conference 2021, M. Brunetti
• Euro Conference July 2021 Athens, Greece, E. Mohammadi. 
• Vervoerslogistieke werkdagen Mechelen Maart 2022, E. van Kempen
• Innovatieconferentie Logistiek April 2022, J. van Meijeren

•  Transportation science and Logistics (TSL) INFORMS, June 2022, Bergen, Norway 
•  International Symposium on Advanced Vehicle Control (AVEC’ 22), September 12-16, 

2022, Kanagawa, Japan, V.Gosar.
• Winter Simulation Conference 2022, M. Brunetti

Scripties
•  Abraham, L.M. (2021). Business model transformation: Connected and Automated 

Transport in Port Context (Master thesis, Rotterdam School of Management Erasmus 
University). 

•  Heuveln, J. (2020). Defining and analyzing smart yards: a simulation study (Master 
thesis, University of Twente).

•  Kannan, M. (2021). Automated docking maneuvering of an articulated vehicle in the 
presence of obstacles (Master thesis, HAN University of Applied Sciences). 

•  Lorga, M. (2021).  The impact of automated transportation on fleet management 
services in long haul logistics: A case study for CATALYST-Living Lab (Master Thesis. 
Rotterdam School of Management Erasmus University).

•  Shetty, G. (2022). Automated Path Planning of Articulated Vehicles for Realistic 
Manoeuvres, (Master thesis, HAN University of Applied Sciences). 

•  Steenland, N. (2021). Service network design for mixed autonomous fleet platooning 
(Master Thesis. Rotterdam School of Management Erasmus University).

•  Syafrie Bima Setiawan, B. (2021). The Impact of Automated Vehicles in Pickup 
and Delivery Problems: Fleet Planning and the Notion of Capacity (Master Thesis. 
Rotterdam School of Management Erasmus University). 

•  Ter Braake, S.L. (2022). Accuracy evaluation of a kinematic tractor semi-trailer model 
using real-world measurement data. (BSc. Final Project, Eindhoven University of 
Technology).  

•  Van Damme, R. (2020). North Sea Port. Autonoom transport, de toekomst van 
transport (Master thesis, HZ University of Applied Sciences). 

•  Van Laar, L. (2022). Improving the cargo transport flow within the yard of Amsterdam 
Airport Schiphol by using improved connectivity. (Master thesis, University of Twente). 

In de pers en communicatie
•  Cargomagazine (zomereditie 2021): Schipholtransporteurs werken in CATALYST aan 

innovatieve concepten voor het verbeteren van efficiëntie. 
• Artikelen op de projectwebsite: www.catalystlab.nl

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

https://doi.org/10.3390/en15031242 
https://cargomagazine.nl/wp-content/uploads/2021/06/Cargo_zomer_21_def-UK-4.pdf
http://www.catalystlab.nl
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Selectie van onderwijsactiviteiten
•  Profielwerkstuk Technasium Cals Nieuwegein (2021). Knoop, C.; van Burgel, M.; 

Zijderveld, B. Projectverslag Automatisering vrachtwagentransport. 
•  Rotterdam University of Applied Sciences, Multidisciplinary Challenge Innovative 

Logistics and IT: Haalbaarheid ontkoppelpunt en CAT voor Havenbedrijf Rotterdam. 
 •  Barnhoorn, J., Grebenkämper, J., de Jong, M., Memovic, A., Zarasiz, S. 

(2021). CATALYST project. 
 •  Bode, B., Brigitha, R., Houh, F., Kersbergen, J., Prins, A. (2021). Onderzoek 

naar de haalbaarheid van een logistiek ontkoppelpunt met autonome voertuigen 
op de Maasvlakte.

  • Doesema, T., Houkes, K., Kiakk, D., Dos Santos Almeida, K. (2021). 
Haalbaarheidsanalyse Logistiek Ontkoppelpunt Tweede Maasvlakte.

•  The Hague University of Applied Sciences, International Legislation and cross-border 
Connected Automated Transport

Gastcolleges
•  Tilburg University, pre-master students Supply Chain Management (E. van Kempen, 

18-11-2019)
•  Tilburg University (R. Janssen, 25-05-2020)
•  Rotterdam University of Applied Sciences (R. Janssen, 21-09-2020)
•  The Hague University of Applied Sciences, bachelor students international law (E. 

van Kempen, 13-09-2021)
• Rotterdam University of Applied Sciences (E. van Kempen, 21-09-2021)

Webinars
• CATALYST webinar weken 2020
  • Connected Transport door Vijfsterrenlogistiek 26-06-2020, m.m.v.: 

Connected Transport Corridors, Van de Broek Logistics, TNO.
  • Opening van de CATALYST webinar weken 29-06-2020, m.m.v. DHL Global 

Forwarding, TNO.
  • Smart Yards 01-07-2020, m.m.v. Distribute, Port of Moerdijk, DPD, HAN, 

North Sea Port, D.J. Middelkoop, Twente University, TNO. 
  • Connected Corridors deel 1 02-07-2020, m.m.v. Provincie Zuid-Holland, 

TNO.
  • Connected Corridors & SEC 06-07-2020, m.m.v. I&W, RDW, Ewals Cargo 

Care, TNO. 
  • Users van de toekomst 08-07-2020, m.m.v. Sectorinstituut Transport en 

Logistiek, TNO.
  •  Verduurzamen met Connected Automated Transport i.s.m. Topsector Logistiek, 

08-07-2021. 
  • M.m.v. Rotterdam School of Management, DPD, Port of Rotterdam, North 

Sea Ports, TNO. 

5.5 Deliverables
• D1.2 Dissemination and Valorization Plan 
•  D1.3 Governance structuur CATALYST Living Lab en randvoorwaarden doorlopend 

kennisprogramma Connected Automated Transport
• D1.5 CATALYST Roadmap Connected Automated Transport
•  D2.1 Connected Automated Transport at Smart Yards in the CATALYST Living Lab – 

possibilities for future yard logistics concepts
•   D2.2 Simulation models for (de)coupling road transport and last-mile operations to 

yards 
•  D2.3 Deployment of autonomous vehicles on first and last mile logistics within the 

port area of Flushing CATALYST Smart Yards Use case Zeeland
•  D3.1 Verkenning naar de mogelijke impact van de Super EcoCombi op de 

Nederlandse infrastructuur
•  D3.2 Real-world impacts of truck driving with Adaptive Cruise Control on fuel 

consumption
•  D3.3. An Overview of the Role of Regional Road Authorities in Facilitating Connected 

and Automated Driving
•  D3.4 Benchmark Connected Automated Transport – a method for assessing logistics 

partners in the CATALYST living lab 
•  D3.4.1 Benchmark Connected and Automated Transport - Een inventarisatie van de 

partners in het CATALYST Living Lab
•  D3.5 Lessons Learned van Living Lab CATALYST - efficiënter en duurzamer 

wegtransport door Connected Automated Transport
• D3.6 Accessible Info Packages on CAT for large communities
• D3.7.1 Verduurzamen met Connected Automated Transport (voorheen Outlook)
•  D3.7.2 Digitization and automation in road transport – exploring the role of the 

planner
•  D3.7.4 Fuel consumption and pollutant emissions of heavy-duty trucks traversing 

signalized intersections: an exploration using real-world data
• D3.7.5 De Super EcoCombi en CATALYST: geleerde lessen en aanbevelingen
• D3.7.6 State of the Art in Truck Dispatching
• D3.7.7 Connected Automated Transport in Nederlandse en internationale context 
–verkenning van wet- en regelgeving
• Impact van Connected Automated Transport op skills van vrachtwagenchauffeurs
• Simulation study central gate North Sea Port
• Risicoanalyse Super EcoCombi
• Monitoringsplan Super EcoCombi
• Super EcoCombi film
• Super EcoCombi praatplaat
• Actieagenda vervolg CAT Provincie Zeeland
  

5.6 

5.7 
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[1] Van Kempen, E.A., & Van Meijeren, J. (2021). Verduurzamen met Connected 
Automated Transport: resultaten uit het CATALYST living lab en vooruitblik. 
Vervoerslogistieke werkdagen 2021 Mechelen, België. TNO 2021 P10081.
[2] Fuel consumption and pollutant emissions of heavy-duty trucks traversing 
signalized intersections, Van Ark et al. TNO 2020 P11453.
[3] Van Kempen et al. (2021). Real-world impacts of truck driving with Adaptive Cruise 
Control on fuel consumption, driver behaviour and logistics - results from a hybrid 
field operational tests and naturalistic driving study in the Netherlands. TNO 2021 
R10516.
[4] Van Kempen, E.A., Deschle, N., Van Ark, E.J., Elsgeest, M., Ahout, F. (2022). Yard 
Emission monitoring for Sustainability: Real-world measurements and outlook on 
Connected Automated Transport developments for yards. TNO.
[5] Brunetti, M., Mes, M., & van Heuveln, J. (2020, December). A general simulation 
framework for smart yards. In 2020 Winter Simulation Conference (WSC) (pp. 2743-
2754). IEEE.
[6] Distribute (2021). Simulation study central gate North Sea Port.
[7] van Meerveld, H. & Swaalf, F.E.M. (2021). Verkenning naar de mogelijke impact 
van de Super EcoCombi op de Nederlandse infrastructuur. TNO 2021 R12277.
[8] Van Meijeren, J., Van Kempen, E.A. (2022). De Super EcoCombi en CATALYST: 
geleerde lessen en aanbevelingen. TNO.
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[9] Van Kempen, E.A. (2021), Benchmark Connected and Automated Transport - Een 
inventarisatie van de partners in het CATALYST Living Lab. TNO 2021 P11300.
[10] Van Kempen, E.A., & Van Meijeren, J. (2021). Connected Automated Transport 
in Nederlandse en internationale context –verkenning van wet- en regelgeving. TNO 
2021 P12326.
[11] Deckers, L. (2022). Deployment of autonomous vehicles on first and last mile 
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Hogeschool Zeeland.
[12] Abraham, L.M. (2021). Business model transformation: Connected and Automated 
Transport in Port Context (Master thesis, Rotterdam School of Management Erasmus 
University). 
[13] Madadi, B., Verduijn, T. (2021). An Overview of the Role of Regional Road 
Authorities in Facilitating Connected and Automated Driving. Hogeschool Zeeland.
[14] van Kempen, E.A. , van den Bergh, R.E.C. , Verhoef, H.F.C., Geuskens, 
G.A. . (2020) Impact van Connected Automated Transport op skills van 
vrachtwagenchauffeurs. TNO 2020 P12195.
[15] Van Kempen, E.A. (2020). Meerderheid chauffeurs vertrouwt op techniek ADAS-
systemen. Van: https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1182/catalyst-living-lab/
articles/news/35543/meerderheid-chauffeurs-vertrouwt-op-techniek-adas-systemen
[16] Van Kempen, E.A., Fransen, R. (2022). Digitization and automation in road 
transport – exploring the role of the planner. TNO
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