
 
Naam experiment  Shuttle zelfrijdend vervoer Drimmelen  
Doorlooptijd  Juli 2019 – september 2019: 10 weken  
Betrokken partijen  Gemeente Drimmelen, Future Mobility Network, TU Delft/BUAS, Arriva 

en provincie Noord-Brabant  
Doelgroep  Sociaal recreatief  
Leerdoel(en)  Verkennen van de (on)mogelijkheden voor inzet van zelfrijdend vervoer in 

een landelijke omgeving.  
Onderzoeken of een dergelijk systeem werkt en aansluit bij de behoeften van 
mensen.   
Inzicht krijgen in de gebruikersaspecten bij zelfrijdend vervoer.  
Doorkijk naar een duurzame business case  

Status  Pilot afgerond 
Omschrijving pilot 
De zelfrijdende shuttle in Drimmelen had een aantal doelstellingen. Onderzoek werd gedaan naar:   
· De technische performance van het voertuig. Dit geeft inzicht in het functioneren van de shuttle als 

vervoersdienst.   
· De beleving, comfort en het gemak van inzittenden en stewards. Tijdens de proef zijn passagiers en stewards via 

vragenlijsten, observaties en korte interviews gevraagd naar hun ervaring en mening.  
· De mobiliteitsfunctie van de zelfrijdende dienst(en) voor gebiedsontsluiting en last-mile OV. Dit is een belangrijk 

aspect voor de provincie en de gemeente.   
  
De voorbereidingstijd van de pilot was ruim 2 jaar. Dit is gerekend vanaf het initiatief met de aangenomen motie van 
de gemeenteraad van Drimmelen om te zoeken naar alternatieven voor de bus in landelijk gebied.   
Geleerde lessen pilot 
Op korte termijn levert een zelfrijdende shuttle onvoldoende toegevoegde waarde om een rol te spelen in de 
bereikbaarheid conform de visie Gedeelde Mobiliteit is Maatwerk. Dit geldt zowel voor toepassing als ‘last mile’ als 
toepassing in stedelijke gebieden. Het is noodzakelijk dat een zelfrijdende shuttle technisch en qua snelheid beter past 
op een ‘last mile’ of stedelijke toepassing. Via de landelijke krachtenbundeling wordt actief gevolgd welke stappen er 
met de initiatieven elders in Nederland worden gemaakt met het technische deel van zelfrijdende shuttle(s). Vanuit het 
programma MobilityMovez.NL wordt gekeken of er aanvullende proeven nodig zijn.  
  
Een dergelijke pilot vergt zorgvuldige voorbereiding en veel tijd. De technische inpassing van de shuttle was dusdanig 
complex dat niet alle door de RDW goedgekeurde routes gereden konden worden (o.a. uitdagingen bij rotondes, 
inhalend verkeer). Ook het werven van de benodigde stewards was tijdrovender dan gedacht mede als gevolg van de 
keuze om vrijwilligers in te zetten in de zomerperiode.  
  
De pilot heeft aangetoond dat er nog belangrijke ontwikkelstappen nodig zijn om de zelfrijdende shuttle zonder 
steward in te kunnen zetten in gemengd verkeer situaties.   

Vervolgacties  
· Het is noodzakelijk dat een zelfrijdende shuttle technisch en qua snelheid beter past op een ‘last mile’ of stedelijke 

toepassing. Via de landelijke krachtenbundeling wordt actief gevolgd welke stappen er met de initiatieven elders in 
Nederland worden gemaakt met het technische deel van zelfrijdende shuttle(s). Vanuit het programma 
MobilityMovez.NL wordt gekeken of er aanvullende proeven nodig zijn.  

· Op korte termijn kijkt de provincie mee met de shuttle die volgens planning in het najaar van 2020 door de 
gemeente Helmond wordt ingezet binnen het EU-project Fabulos.  

· Op de middellange termijn is er mogelijk een rol weggelegd om ervaring op te doen in een pilot, waarbij dan wel 
eerst meer zicht moet zijn op een duurzame business case voor exploitatie.  

Vanaf januari 2021 rijdt er een zelfrijdende shuttle in Helmond een vaste Route: Station Brandevoort - Automotive 
Campus. Zie voor meer info: https://www.helmond.nl/fabulos 
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