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De weg naar de zelfrijdende auto’s:

Waar staan we nu (eigenlijk echt)? 

Prof. Dr. Marieke H. Martens
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It’s not absolutely self-driving and the driver still needs to hold 

the steering wheel and be mindful of road conditions and 

surrounding traffic



Verschillende beelden

▪ Op alle wegen - autosnelwegen? Alleen file?

▪ Openbare weg, afgesloten circuit, alleen op specifiek getrainde wegen? 

▪ Ook bij mist, regen, sneeuw?

▪ Aanpassingen aan de infrastructuur?

▪ OV of eigen auto?

▪ Mens als back-up?

▪ Gewone bestuurder of techneut?

▪ Concept car?

▪ Stand-alone of cooperatief?

▪ Veiligheid tov snelheid?
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Waarom? ‘Files’ en ‘Ongevallen’ 

94%



Mens of machine?

• Slimme auto’s moeten dat doen waar mensen slecht in zijn

• Mensen moeten doen waar mensen goed in zijn en machines minder goed



Waar zijn we goed en slecht in?

• Leren door observeren van anderen

• Duiden en interpreteren intenties

• Omgaan met nieuwe situaties

• Eyes on the road

• Concurrerende activiteiten

• In slaap vallen

• Reageren op rood licht

• Reactie op systeem falen

• Zelfrijdende auto doet nu de makkelijke rijtaak

• Mensen krijgen nu een taak die ze niet kunnen
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Eerste ongevallen





Hoe zit het nu eigenlijk echt?

▪ Naturalistic driving study

▪ 4 verschillende typen ‘zelfrijdende auto’s’ (SAE level 2) 

▪ > 9 voertuigen > 18 proefpersonen

▪ Gewone weggebruikers – gewone omstandigheden

▪ 1 maand controle conditie (gewoon rijden)

▪ 2 maanden met de systemen waar en wanneer men wil (leercurve!)



Loggers en camera’s

▪ Datarecorders: CAN lezers, 8 camera’s

▪ Extra: MobilEye en GPS

SAE level 2: Naturalistic driving

Driver face Camera

Camera dashboard view

Feet Camera

Driver activity Camera

Rear view Camera

Camera front view

Camera side view

MobileEye

GPS

CAN BUS



Voorbeelden te beantwoorden vragen

▪ Op wat voor soort wegen zet men systemen aan/uit?

▪ Hoe reageren mensen op waarschuwingen?

▪ Wat doen mensen tijdens het rijden met deze systemen (afleiding, monitoren)

▪ Waar houdt men handen en voeten?

▪ Hoe lang duurt het voordat men gewend is?

▪ Onder wat voor omstandigheden is er overtrust – undertrust?

▪ ……

▪ 2017-2018: proefpersonen laten rijden en data verzamelen

▪ 2018: Start eerste data-analyse….

▪ Directe input voor nieuwe richtlijnen en beleid



Wat gebeurt er verder internationaal? Hoe houden we grip?

▪ UN-ECE – internationale richtlijnen voor toekomstige voertuigeisen: 

▪ Mag een zelfrijdende auto een lane change uitvoeren waarbij de bestuurder nog 

verantwoordelijk is voor het in de gaten houden of er iemand in de dode hoek zit? ND studie

▪ Hoe lang moet een knipperlicht aan voordat een zelfrijdende auto beslist dat geen lang change 

uit kan voeren?

▪ Moeten we een driver monitoring systeem verplicht gaan stellen voor toekomstige voertuigen ? 

Zo ja wat moet die dan meten en wanneer?

▪ Bij SAE L3 systemen: Hoe lang van tevoren moet een voertuig je waarschuwen (hoe lang heeft 

een bestuurder nodig om weer klaar te zijn voor de rijtaak)? AIO’s

▪ TNO: Adaptive automation

“Driver readiness estimation model”



Euro-NCAP

▪ Nieuwe HMI WG L2 voertuigen (TNO, Bast, IDIADA, (OEMs))

▪ Welke eisen moeten we stellen aan de interface?

▪ Overtrust, undertrust (trust calibration – AIO)

▪ Marketing, handleiding?

▪ Veel info, weinig info, self-explaining?

▪ Wie moet dit beoordelen?

▪ Experts

▪ Proef-evaluaties - validatie

▪ Opleiden experts?



ISO werkgroepen: TC 22/SC 39/WG 8 On-board-MMI

▪ External vehicle communication

Drive AI
Semcon

Blink



Oogcontact niet zo belangrijk als we denken! 



Wat kunnen we leren van huidige interactie? 

Frankrijk (Gueguen, Meineri & Eyssartier, 2015):

▪ 45% van de voertuigen stopt niet bij zebrapad

▪ Met expliciet oogcontact nog steeds 32%!

Tsjechie (Sucha, Dostal & Risser, 2017):

▪ 61% van automobilisten zoekt geen oogcontact

▪ Slechts 2% van de voetgangers anticipeert niet



i-Cave (TNO, UTwente, TU/e) 

▪ 1 AIO op dit onderwerp

• Gedrag voertuig belangrijkte

• Snelheid, snelheidsprofiel en afstand

• Uiterlijk (futuristisch) speelde kleine rol

• Automatisch of niet-automatisch nauwelijks een rol

• Verkenning use-cases: Wanneer is er wel extra info nodig? (AIO)

• OEMs allemaal eigen insteek

• Maar we weten het nog niet!!!



Belangrijkste take-home message

▪ Veiligheid ‘garanderen’ is illusie: You win some, you lose some

▪ Grote sprong wanneer mens (tijdelijk) niets meer hoeft te doen onder de juiste
randvoorwaarden

▪ Maatschappelijke acceptatie: Oplosbaar

▪ Machine learning: 

▪ Responsible, controllable and explainable AI

▪ We weten nog zoveel niet, maar niet alles is nu al urgent

▪ We (I&W/RDW) moeten NU de juiste keuzes maken voor een veilige toekomst

▪ We kunnen nu (samen nog) het verschil maken!


