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Aanleiding
• Leefbare en duurzame steden
• Ambitie: stadslogistiek CO2 neutraal in 2025 in Nederland

• Transitie naar autonoom en elektrisch rijden
• Last mile delivery relatief duur

• Potentie voor autonome bezorgrobots
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De proef met de bezorgrobot op de BUas campus is voortgekomen uit verschillende ambities:
- In het Green Deal programma Zero Emission Stadslogistiek is afgesproken dat  in 2025 stadskernen emissievrij worden 

beleverd. 
- Er wordt steeds meer online besteld, waarbij de last-mile delivery relatief gezien het duurst is, vooral vanwege 

restricties (tijdsvensters, milieuzones) en het niet aanwezig zijn van de ontvanger. Een robot – zonder chauffeur – kan 
de businesscase in dergelijke situaties aantrekkelijker maken.  

- Er vindt een transitie plaats naar autonoom en elektrisch rijden, waarbij proof-of-concepts in de praktijk helpen bij het 
bepalen van de volgende stap in de transitie. 

Deze ontwikkelingen zorgen voor een toenemende behoefte aan het kunnen inzetten van autonome bezorgrobots. In 
deze proef is beoogd inzicht te krijgen in de techniek, het gedrag van mede-weggebruikers en de logistieke 
mogelijkheden. 
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Learning Community
• Test van September 2020 tot November 2020 op Buas campus

• Partners: 
- Airlift systems – Doha, Qatar – hardware
- Future Mobility Network – Delft, NL – procesbegeleiding
- Breda University of Applied Sciences – Breda, NL – onderzoek, facilitator
- AON – verzekering
- Gemeente Breda – wegbeheerder, tijdelijke verkeersmaatregelen
- Regio West-Brabant – financiele ondersteuning
- Logistics Community Brabant – financiele ondersteuning
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Het project is een samenwerking van commerciële, overheids-, kennis- en onderwijsorganisaties. Een Learning 
Community, waarin ruim 30 studenten van verschillende onderwijsinstellingen (naast BUas, ook Hogeschool Rotterdam 
en Hogeschool van Amsterdam) en opleidingen kennis hebben gemaakt met de bezorgrobot en de impact in hun 
vakgebied (Logistiek, Mobiliteit, Urban Planning en zelfs Journalistiek). 
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Omgeving
• Duur: 6 weken
• 3 haltes
• Max 5 km/uur
• Openbaar 

toegankelijk terrein
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De robot heeft in het najaar van 2020 circa 6 weken op de BUas campus gereden. De proef vond plaats in een 
gecontroleerde omgeving, toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Gemotoriseerd verkeer was in beperkte mate 
aanwezig. De robot reed met een relatief lage snelheid op een overzichtelijke route tussen de drie hoofdgebouwen van 
de campus. 
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Voorbereiding
• Gemeentelijke toestemming

- Welke vergunning is nodig voor rijden autonome robot in de 
openbare ruimte?

• Juridisch
- Is een robot een voertuig inzake Wegenverkeerswet of een

machine?

• Ethische toetsing
- Ethische toetsing van project belangrijk vanwege impact van 

een robot op intermenselijk verkeer in de openbare ruimte.
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Gaandeweg de voorbereiding zijn er drie relevante discussies gevoerd:
1. Welke ontheffing is nodig voor het rijden met een autonome bezorgrobot op openbaar terrein? Niet eerder heeft er 

in Nederland een proef plaatsgevonden met een autonoom rijdende robot, zonder bestuurder, op een publiek 
toegankelijk gebied. De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de veiligheid en doorstroming. Er zijn 
tijdelijke verkeersmaatregelen genomen – bebording, zie afbeelding – om mede-weggebruikers te attenderen op de 
robot. 

2. Is een robot een voertuig in juridische zin? Het feit dat er geen bestuurder (en passagiers) aanwezig is kan voor 
nieuwe juridische situaties leiden. 

3. Ethische toetsing: robots in het verkeer kom je nog nauwelijks tegen. De robot kan zodoende impact hebben –
veiligheid, gedrag – op omstanders. Ethische toetsing is wenselijk in volgende proeven.  
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Voorbereiding
• Logistieke stromen in kaart

- Stromen vooral ad-hoc

• Impact COVID-19 enorm
- Bezetting nog 20%
- Pakketten Servicedesk meer

dan gehalveerd
- Bibliotheek vooral online

• Fieldtests uitgevoerd
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De voorbereiding is ook gekenmerkt door de Covid-19 pandemie in 2020. In het voorjaar van 2020 hebben studenten 
Logistiek de huidige logistieke stromen in de organisatie in kaart gebracht. Daaruit bleek dat de stromen vooral ad-hoc 
georganiseerd zijn. Levering vinden redelijk structureel plaats, maar verspreiding tussen de gebouwen vindt op aanvraag 
plaats. Koffie en schoonmaak wordt extern georganiseerd.

De drukte op de campus nam met circa 80% af gedurende de proef. Studenten en medewerkers van BUas werkten 
voornamelijk thuis. Ook de beoogde afdelingen zoals de bibliotheek en de Servicedesk verwerkte tijdens de proef ruim 
50% minder aanvragen dan gebruikelijk. Dit heeft ook het onderzoek beinvloed, waardoor besloten is om fieldtests uit te 
voeren, waarin met hulp van studenten scenario’s met de robot zijn nagebootst. 

6



Onderzoek
Onderzoeksvragen:
1. Technisch: wat is de performance?

2. Gedrag: hoe reageren mede-weggebruikers op een

robot?

3. Logistiek: wat zijn potentiële use cases?

4. Financieel: hoe ziet een business case er uit?
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1. Technische performance
Technisch:
•Robot reed zelfstandig; alleen keren ging handmatig
•Relatief veel technische problemen 

- Waterdichtheid 
- Sensoren 

•Deel proef met twee stewards naast robot
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De robot reed tijdens de proef volledig zelfstandig. Alleen het keren bij de stops werd handmatig gedaan. Problemen met 
sensoren als gevolg van vocht zijn tijdens de proef verholpen. Gaandeweg de proef ontstonden kalibratie problemen met 
de Lidar-camera - deze scant continue de omgeving en is zodoende belangrijk voor de veiligheid. Als gevolg hier van 
hebben twee stewards van Airlift gedurende de proef uit veiligheidsoverweging naast de robot gelopen. Ook dit heeft 
invloed gehad op het onderzoek.  
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2. Gedragskundig
• Gedragskundig

- 7 fieldtests met studenten uitgevoerd
- Scenario’s toegepast: 
• bal voor robot
• veel aanvragen in korte tijd
• cancel van aanvraag; impact op bezorgtijd

• 68% ondervraagden ziet nut van robot in
• 40% ondervraagden is vooral nieuwsgierig
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Gaan bezorgrobots een disruptieve rol spelen in het 
logistieke proces?

Wat was je eerste indruk van de bezorgrobot?

Gedurende de proef zijn 7 fieldtests uitgevoerd waarbij studenten hebben geholpen bij het nabootsten van 
praktijksituaties. De data uit de fieldtests zijn niet representatief voor het functioneren van het proces, mede door de 
technische problemen en de bijzondere omstandigheden op de campus. De scenario’s zijn interessant om in een 
volgende proef nadrukkelijker in het onderzoek mee te nemen. 

De studenten zijn, evenals passanten, gevraagd naar hun verwachtingen en – bij studenten – hun ervaringen met de 
robot. De studenten zien duidelijk de toegevoegde waarde van deze testen om commerciële toepassingen mogelijk te 
maken (4.1 of schaal van 5). Men is vooral nieuwsgierig naar de techniek en mogelijkheden (40%). Belangrijkste 
verbeterpunt op korte termijn is vooral de snelheid (36%).
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3. Logistieke diensten
• Logistiek

- Robot interessant voor post, onderhoud, bibliotheek
- Logistiek op BUas campus vooral ‘ad hoc’ georganiseerd 
- Weinig vraag, vooral door Covid-19

• Use case analyse 
- Bezorgen maaltijden: interessante optie, 1 op 1 bezorging, robot kan 25 km/uur
- Bezorgen boodschappen: niet reëel, 1 op 1 niet efficiënter en goedkoper dan 1 op 

n bezorgen
- Bezorgen farmaceutisch: apotheek vaak centraal gelegen, praktische uitdagingen
- Pakketbezorging: moeilijk door vaak grote volume pakketten
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De logistieke processen op de campus kwam door de Covid situatie nagenoeg stil te liggen. Desondanks is door studenten 
onderzoek gedaan naar mogelijke use-cases voor de bezorgrobot. Er zijn interviews gehouden met grote retailers (onder 
andere Albert Heijn, PostNL) en de gemeente Breda over de interesse en toepassing van de bezorgrobot in hun 
dienstverlening. 

Een interessante use-case van de bezorgrobot is een 1-op-1 bezorging, bijvoorbeeld bij maaltijden. Ook kan een campus 
of winkelcentrum, waarbij ontvangst en distributie van goederen centraal is georganiseerd, een goede locatie zijn voor 
een nieuwe proef met de bezorgrobot.   
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4. Financieel
• Financieel

- Onvoldoende informatie om businesscase op te stellen
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Een businesscase opstellen is op basis van deze proef nog niet mogelijk. Dit is een onderdeel dat in een volgende proef 
meegenomen moet worden. 
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Evaluatie proces
•Veel media aandacht opening

- Ruim 20 media berichten over proef
- EenVandaag, Telegraaf, regionale en lokale media

• Goede samenwerking projectpartners
- Voorbereiding van 1,5 jaar
- Duidelijk plan en afspraken

12
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Leerervaringen
1. Van Proof-of-Concept naar doelgerichte toepassing

2. Focus op techniek, aandacht voor ethiek

3. Deelnemers vooral nieuwsgierig; doelmatig gebruikt vergt Early
adaptors

13
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Leerervaring 1
• Volgende stap: doelgerichte toepassing

- Betrek logistieke dienstverleners bij een proef

• Omgeving met gecentraliseerd logistiek proces
- Winkelcentrum
- Campus universiteit of bedrijven 

• Informatie- en fysieke stromen vooraf goed in kaart

• Goed systeem voor informatie en communicatie met een robot
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De proef op de BUas campus was een proof-of-concept, van de techniek, in het publieke domein en in een logistiek 
proces. De inzichten die middels de proef zijn opgedaan leren dat een volgende proef in een omgeving moet 
plaatsvinden, waarbij product (techniek), proces (informatie) en de omgeving op elkaar aansluiten.  
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Leerervaring 2
Volgende stap: techniek in orde; aandacht voor ethiek

• Technische performance op orde
- Mogelijk control room op afstand; rol verzekeraar bepalend

• Implementatie: rol RDW en Experimenteerwet
- Kosten implementatie te hoog voor beperkt complexe pilots

• Juridisch
- Wetgeving onduidelijk voor robots in openbare ruimte
- Ethisch aspect belangrijk: mens versus robot
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Gedurende het proces heeft de proef drie relevante discussies opgeleverd:
1. Ethiek: robots in het straatbeeld zijn nieuw. Het kan voor mensen een dreigend of onveilig gevoel opleveren. Ethische 
toetsing van het project kan belangrijk zijn vanwege de impact van een robot op intermenselijk verkeer in de openbare 
ruimte.
2. Juridisch: is de robot een voertuig? Regelgeving op dit vlak ik nog onduidelijk. Snelheid was laag, route weinig complex 
op een openbaar toegankelijk terrein. De discussie hierover met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is 
actueel.  
3. Procedures implementatie: voor dit soort proeven is sinds 1 juli 2019 de Experimenteerwet van kracht. De RDW heeft 
hierin een bepalende rol; zij verlenen ontheffing voor projecten met zelfrijdende voertuigen. De kosten voor onderzoek 
voorafgaand aan de proef (circa €100.000 voor onderzoek naar veiligheid robot en route) staan niet in verhouding tot dit 
soort relatief kleinschalige projecten. Echter, technische toetsing door de RDW had de technische problemen in deze 
proef kunnen voorkomen. De discussie met RDW en Ministerie om dit soort projecten toch mogelijk te maken is 
geopend.
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Leerervaring 3
Volgende stap: aandacht voor gebruikersgroepen

• Gebruik is niet vanzelfsprekend
• Drie soorten doelgroepen

1. Belanghebbenden (conciërges, Servicedesk)

2. Geïnteresseerden (omwonenden)

3. Vakgericht (pers, vak experts)

• Communicatie per doelgroep verschillend
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Bell curve model: Innovation adoption lifecycle 
(Sibson, 2014)

Tot slot hebben we in de proef ervaren dat implementatie van nieuwe concepten niet automatisch tot gebruik leiden. 
Veel betrokkenen zijn (erg) enthousiast en nieuwsgierig naar de mogelijkheden. Het daadwerkelijk gebruik van de robot 
in de praktijk was beperkt, al speelde de Covid situatie hierin ook een rol. 

Bij een volgende proef is het echter van belang voorafgaand een beeld te hebben van de verschillende doelgroepen. Early
adaptors zien de toegevoegde waarde van de innovatie, maken ook eerder gebruik van de dienst en zien de potentiële 
verbeteringen. Gebruikers met een conservatievere insteek zien vooral de onmogelijkheden of onvolkomenheden van de 
techniek. Naast de omgeving (winkelcentrum, campus) is dus ook de techniek en de gebruikersgroep bepalend voor het 
succes van de proef. 
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Volgende proef?
Zeker, met de volgende voorwaarden:

• Techniek op orde
• In gecontroleerde omgeving

- Overzichtelijk, geen lange route
- Niet te druk
- Lage snelheid

• Samen met logistieke dienstverleners
• Praktijkproeven leveren inzichten op voor bepalen van de volgende 

stap
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Met dank aan:

www.lcb.nu www.west-brabant.eu
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Contact
Mocht u na aanleiding van dit project vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met:

Ahmed Hashish
Director Smart Mobility – The Future Mobility Network
Ahmed@thefuturemobility.network

Jeroen Weppner
Business innovator – Breda University of Applied Sciences
Weppner.j@buas.nl
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