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Wanneer moeten we deze zelfrijdende voertuigen
verwachten? 
Moet weginfrastructuur worden aangepast om deze
optimaal te laten functioneren?
Moeten bepaalde ontwerpprincipes misschien worden
bijgestuurd? 
Kunnen er vandaag al zinvolle maatregelen worden
genomen om de transitie naar zelfrijdend vervoer te
vergemakkelijken? 
Wat is nodig voor een veilige mix van voertuigen van
diverse automatiseringsniveaus?
Wat is er nodig in een stedelijke omgeving?

Recent werd in Duitsland een wet aangenomen waardoor
zelfrijdende voertuigen met SAE Level 4 worden toegelaten
in afgebakende zones zonder dat daarvoor een speciale
toelating is vereist. SAE level 4 is het automatiseringsniveau
waarbij de bestuurder enkel nog nodig is in kritieke
situaties.  Ondanks heel uiteenlopende voorspellingen over
de uitrol van autonome voertuigen, lijkt met de toelating in
Duitsland  een stapje gezet richting een zelfrijdende
toekomst.

Terwijl voertuigen almaar evolueren, rijst echter ook de
vraag naar de bijdrage van weginfrastructuur: 

Samen met experten uit diverse organisaties, besteedde het
OCW in een recente publicatie aandacht aan o.m. de
ontwikkelingen op het vlak van zelfrijdende voertuigen en
de mogelijke gevolgen voor weginfrastructuur. 

Voor RF Belgium en de BWV is dit een gelegenheid om het
thema ook onder de aandacht te brengen van zijn partners
e.a. geïnteresseerden. 



Inleiding door Jo Vanmechelen, RF Belgium                     
Korte introductie door Annick De Swaef, OCW                    
Inleiding in het thema door Hinko van Geelen, OCW

Subthema ‘autosnelweg’ door Kris Redant, OCW                               
Subthema ‘stedelijke omgeving’ door Hinko van Geelen,
OCW  
Subthema ‘shuttles’ door Lieselot Vanhaverbeke (VUB)

Hoe kan digitale technologie helpen om
weginfrastructuur efficiënter te gebruiken door Kristof
Rombaut, AWV
'Road attributes' door Geert Van Der Linden, European
Commission, DG Move

Om die reden organiseren we op 8 juni  2021 een webinar
om een aantal punten uit het OCW rapport toe te lichten en
aan te vullen met nieuwe topics.

Programma:

                             
CAV en omgevingstype                                                                

               
Opportuniteiten van CAV                                                            

 
Q&A

Praktische informatie:

Deelname is gratis. Bevestig uw deelname door op deze
uitnodiging in te gaan.
Voelt u vrij om deze uitnodiging te verspreiden binnen uw
organisatie of instelling.
De presentaties worden gegeven in de taal van de spreker.

Info:

RF Belgium: Marc Van Brabant - info@rfbelgium.be
BWV: Bénédicte Houtart - b.houtart@brrc.be - 02 7758233


