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Drie regio’s starten dit najaar met de opzet van Connected Transport Corridors. 
Deze corridors zorgen voor een betere doorstroming, meer veiligheid en een 
efficiëntere logistieke planning door logistieke data, voertuiggegevens en informatie 
van verkeerssystemen aan elkaar te koppelen en slim te gebruiken.

DRIE REGIO’S STARTEN MET CONNECTED TRANSPORT 
CORRIDORS

BETERE DOORSTROMING, 
VEILIGER EN EFFICIËNTER

ICT
Door Ruud van Roosmalen
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1.  Connected Transport gaat zorgen voor een betere 
verkeersdoorstroming. 

2.  Vos Deventer testte Truckmeister uit.
3.  Transportbedrijf Fa.J. Dobbe & Zn is enthousiast 

over GreenFlow for Trucks.

door IT-bedrijven en daarna uitgetest 

door transportbedrijven. Het Nederlandse 

IT-bedrijf Flitsmeister en de Belgische 

smartmobilityservice-provider Be-Mobile 

(tevens aandeelhouder van Flitsmeister) 

zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling 

van verkeersmanagementsystemen. Zij 

maakten een soort Flitsmeister bestemd 

voor vrachtwagens. Deze app werd in de 

testfase nog Flux genoemd, maar die naam 

is inmiddels gewijzigd in Truckmeister. 

Manager Jorn de Vries: “Truckmeister 

waarschuwt onderweg voor ongevallen, 

stilstaande voertuigen, files, flitsers 

en wegwerkzaamheden en toont de 

maximumsnelheden voor vrachtwagens. 

Daarnaast geeft de app milieuzones aan en 

kunnen er alternatieve routes mee gepland 

worden.”  

In het kader van Connected Transport 

Corridors werd in het voorjaar een pilot 

uitgevoerd met een speciale versie van > >
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De drie regio’s die als eerste aan de slag 

gaan met de corridors zijn Amsterdam 

Westkant, Groot-Rotterdam en Zuid-

Nederland. West-Brabant en Zeeland hebben 

inmiddels aangegeven dat ze gezamenlijk 

een vierde corridor willen vormen. Door 

data te delen krijgen vrachtwagenchauffeurs 

onder andere actuele informatie over de 

lokale verkeerssituatie, de beste routes 

en de ideale snelheid voor een optimale 

verkeersdoorstroming. Ook prioritering bij 

slimme verkeersregelinstallaties (iVRI’s), het 

integreren van overheidsdata in logistieke 

planningssystemen en het voorspellen van de 

aankomsttijd en in konvooi rijden zijn diensten 

die de deelnemende vrachtwagens in de 

corridors kunnen gebruiken. 

De Connected Transport Corridors zijn een 

initiatief van het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat, waarin data-uitwisseling 

en connectiviteit het uitgangspunt zijn 

voor de ontwikkeling van innovatieve 

diensten voor de logistieke sector. In de 

corridors worden deze oplossingen voor 

het eerst gecombineerd toegepast om 

er maximaal voordelen mee te behalen. 

Transportbedrijven kunnen zonder 

grote investeringen en/of inspanningen 

gebruikmaken van de corridors en profiteren 

van de voordelen. Dat is vooral een kwestie 

van nieuwe functionaliteiten toevoegen aan 

bestaande transport- en planningspakketten, 

dus een soort upgrade van bestaande 

systemen. Eventuele investeringen daarin 

worden op termijn terugverdiend door 

besparingen op brandstof, vermindering van 

wachttijden, verbeterde betrouwbaarheid en 

minder onnodig omrijden.

TRUCKMEISTER
In de afgelopen jaren zijn diverse 

nieuwe innovatieve diensten ontwikkeld 

de app die tevens verbinding maakt met 

iVRI’s. Chauffeurs kregen hierdoor informatie 

over de status van de verkeerslichten die 

ze naderden. Op deze info konden ze 

anticiperen door hun snelheid aan te passen. 

“De pilot was een succes”, zegt De Vries. 

“Het systeem wordt verder doorontwikkeld, 

inclusief de nieuwe functionaliteit die in de 

toekomst ook prioriteit voor groen licht bij 

iVRI’s zal kunnen aanvragen.” Truckmeister 

is momenteel beschikbaar voor Apple- en 

Android-devices, maar kan straks ook 

worden geïntegreerd in boordcomputers.

VOS TRANSPORT DEVENTER
Vos Transport Deventer is sinds de 

zomer van 2018 een van de deelnemers 

van de Connected Transport Corridors 

in de Cleantech Regio, een gebied in 

Gelderland en Overijssel. Hier werkt een 

aantal gemeenten samen met ondernemers 

en onderwijs- en onderzoeksinstellingen 

aan een energieneutrale en duurzame 

economie en samenleving. Vos Deventer 

testte met vijf vrachtwagens het systeem van 

Flitsmeister/Be-Mobile in combinatie met 

de Truckmeister-app uit. Manager customer 

service Roy van Verseveld: “Enerzijds omdat 

we graag vooroplopen op het gebied van 
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GREENFLOW FOR TRUCKS
Technologiebedrijf Dynniq ontwikkelt en 

integreert intelligente verkeerssystemen die 

bijdragen aan een maximale doorstroming 

van het wegverkeer, zoals iVRI’s en 

innovatieve mobiliteitsdiensten waarbij 

weggebruikers kunnen communiceren met 

verkeerssystemen. Dynniq ontwikkelde 

hiervoor de applicatie GreenFlow for 

Trucks, waarmee vrachtverkeer eerder of 

langer groen kan krijgen op kruispunten. 

Commercieel manager Marijn van Dijk: “De 

GreenFlow for Trucks-service verzorgt via de 

cloud en onze systemen de communicatie 

tussen individuele vrachtwagens en de 

weginfrastructuur. GreenFlow for Trucks 

toont de actuele status van naderende 

verkeerslichten en een indicatie van de tijd 

tot groen en rood, zodat chauffeurs daarop 

kunnen anticiperen. Indien de iVRI hierin 

voorziet, wordt ook een snelheidsadvies 

gegeven. Daarnaast kan de applicatie bij 

een iVRI prioriteit aanvragen voor groen licht, 

zodat bijvoorbeeld zware vrachtwagens 

en kolonnes direct kunnen doorrijden. Bij 

toegekende prioriteit springt het verkeerslicht 

dan eerder op groen of blijft het langer 

op groen staan.” Het systeem zorgt voor 

een betere verkeersdoorstroming en biedt 

allerlei voordelen, zoals besparing in tijd, 

brandstof en CO2 en vermindering van de 

geluidsoverlast. Deze service van Dynniq 

is beschikbaar voor smartdevices en als 

geïntegreerde dienst op boordcomputers 

van vrachtwagens.

FA. J. DOBBE & ZN
Tot de deelnemers aan een pilot met 

GreenFlow for Trucks behoorde onder 

andere transportbedrijf Fa. J. Dobbe & 

Zn. uit Roelofarendsveen. Dit bedrijf is 

gespecialiseerd in geconditioneerd transport 

nieuwe innovatieve systemen, anderzijds 

vanwege de potentiële besparingen die 

deze corridors ons kunnen opleveren op het 

gebied van tijd, brandstof en CO2-emissies.”  

De chauffeurs van Vos Deventer zijn erg 

enthousiast over het systeem: “Ze vinden 

de app overzichtelijk. Deze zorgt er voor 

dat ze kunnen anticiperen op de kleur van 

een verkeerslicht, waardoor ze minder vaak 

hoeven af te remmen en op te trekken. 

Daarnaast vinden onze chauffeurs de 

koppeling met actuele verkeersinformatie 

over files, omleidingen, naderende 

hulpdiensten en dergelijke bijzonder handig. 

Daar kunnen ze dan qua rijgedrag van 

tevoren op inspelen zodat ze niet voor 

verrassingen komen te staan. Dit maakt het 

systeem compleet. Het enige verbeterpunt 

was dat onze chauffeurs liever de precieze 

snelheid zouden willen zien die ze moeten 

aanhouden om groen licht te krijgen. In de 

app die in de testfase is gebruikt, wordt dat 

nog aangegeven via gekleurde cirkels maar 

dat kan duidelijker.” Overigens zit de telefoon 

in een houder en houden de chauffeurs deze 

dus niet vast.
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4.  Het scherm van Truckmeister. 
5.  GreenFlow for Trucks via een pop-up op een 

boordcomputer van Rietveld bij Dobbe & Zn.

van sierteelt en bijbehorende producten, 

zoals potten, potgrond en dergelijke. 

Dobbe & Zn heeft 26 vrachtwagens en bij 

de onderneming werken in totaal ongeveer 

tachtig mensen. Logistiek planner Kees 

Dobbe vertelt dat Dobbe & Zn. al enkele 

jaren deelneemt aan het proefproject met de 

GreenFlow-app for Trucks: “Dat is toen via 

FloraHolland gelopen. Aanvankelijk waren er 

slechts enkele slimme verkeerslichtinstallaties 

en verliep de communicatie nog via een 

mobiele telefoon en wifi-verbinding, maar 

inmiddels zijn er veel meer iVRI’s bijgekomen 

en gebruiken wij GreenFlow for Trucks via 

onze boordcomputers van Rietveld waarin 

de app is geïntegreerd.”  

Bij nadering van een kruising met 

verkeerslichten verschijnt er een 

GreenFlow-pop-up op het scherm van 

de boordcomputer met daarop de status 

van het stoplicht. De chauffeur kan daar 

dan zijn rijgedrag op aanpassen of direct 

doorrijden als het stoplicht de vrachtwagen 

prioriteit verleent en op groen springt. “Dat 

werkt fantastisch”, zegt Dobbe. “Een groot 

voordeel is de betere doorstroming waardoor 

tijd wordt bespaard en het brandstofverbruik 

afneemt.” Op dit ogenblik wordt de app op 

twee voertuigen gebruikt, maar alle nieuwe 

vrachtwagens zullen worden uitgerust met 

het systeem. “Inmiddels wordt er onder 

meer in het Westland hard gewerkt aan 

een Connected Transport Corridor. Met 

behulp van de GreenFlow-app kunnen onze 

voertuigen daar straks optimaal gebruik van 

maken, onder andere in combinatie met 

konvooi rijden. Dat levert ons straks veel 

efficiencyvoordelen op.”

‘CHAUFFEURS KUNNEN ANTICIPEREN OP DE 
KLEUR VAN EEN VERKEERSLICHT’ 


