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1. INLEIDING 

De auto-industrie is nog maar net aan het bekomen van het ‘dieselgate’ schandaal of er staat al een nieuwe 
industrieschok voor de deur: de autonome auto-industrie. 

Buzzwoorden zoals ‘Autonomous Driving’, ‘Autonomous Vehicle’, ‘Self Driving’ en ‘Driverless Vehicles’ 
duiken meer en meer op met de belofte zelfrijdende wagens op de weg te brengen tegen 2025.  

Hoewel tientallen grote bedrijven alles in de strijd gooien om als eerste de zelfrijdende wagen op de markt 
te brengen, is er tot op heden nog niemand in geslaagd om autonome voertuigen (AV) te commercialiseren. 

De vooruitgang die momenteel geboekt wordt in deze sector is zeer technisch en moeilijk te vatten voor 
de model burger. Het overtuigen van deze burger zal een van de moeilijkste opdrachten zijn bij het 
ontplooien van AV. 

Dit marktonderzoek heeft als doel een alomvattend1 beeld te geven van de huidige situatie in the San 
Francisco Bay Area en Silicon Valley in Californië. Dit op het gebied van zelfrijdende wagens, de gebruikte 
technologieën en toonaangevende bedrijven in de sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
1 Deze studie is een momentopname van augustus 2018. De industrie is in volle groei. 
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2. EEN ENORM VEILIGHEIDSPROBLEEM 

 
 

EEN VAN DE GROOTSTE DRIJFVEREN IN DE AUTONOME SECTOR ZIJN DE CIJFERS. 

Cijfers liegen niet, ook niet in de autonome auto-industrie. Volgens de World Health Organization (WHO) 

staan auto-ongevallen in de top tien van meest voorkomende doodsoorzaken (incl. personen die 

bezwijken na verwondingen binnen de drie maanden na het ongeval).  

Zelfrijdende wagens worden naar voor geschoven als één van de meest impactvolle antwoorden op deze 

verontrustende cijfers. 

Hoewel velen nog sceptisch zijn over zelfrijdende wagens is het onvermijdelijk dat deze de komende jaren 

op grote schaal zullen worden ingezet.  
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2 

                                              
2 Cijfers zijn gebaseerd op cijfermateriaal van de WHO (World Health Organization), ASIRT (Association For Safe 

International Road Travel) en NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) 
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3. GLOBALE MARKTGROOTTE 

3.1 STATISTIEKEN 

57% 

 

Het deel van de mensen dat geen 
autonome wagen willen aanschaffen, 
ook al was de prijs geen bepalende 
factor. De grootste redenen zijn: 

• Onveilig gevoel 

• Willen zelf controle behouden 

 

33% 

 

Gedeelte van bestuurders dat denkt 
dat semi-autonome voertuigen van 
hen een beter bestuurder zal maken. 
In deze omstandigheden spreken we 
van hulp bij parkeren, 
snelwegtransport en 
lijnafwijkingsdetectie. 

 

16% 

 

Gedeelte van bestuurders dat denkt 
dat de nood aan autoverzekeringen 
drastisch zal dalen of zelf niet meer 
nodig zal zijn bij de komst van 
autonome voertuigen. 

 

$80 miljard 
 

De geschatte investeringen in de 
autonome auto-industrie in de laatste 
drie jaar (2016-2018), met name 
investeringen, samenwerkingen en 
overnames (The Brookings Institution). 

 

56% 

 

Mensen die niet willen plaatsnemen in 
een autonoom voertuig als ze de kans 
kregen. 55% van de mensen zou zich 
wel veilig voelen in een autonome 
wagen, indien de veiligheid nog 
verder wordt getest en de resultaten 
beter zijn. 

 

31% 

 

Gedeelte consumenten dat niet extra 
willen betalen voor een autonome 
wagen t.o.v. gewone wagen volgens 
een studie van MIT (gemiddelde prijs 
van een wagen: $25.000). 

 

14,5% 

 

Gemiddeld genomen het percentage 
bestuurders dat de stap naar een 
volledig autonome wagen zou maken. 
(Level 5: Gehele Autonomie) 

 

46-69% 

 

Gedeelte personen die comfortabel is 
met hulpsoftware, maar niet met een 
volledig autonome wagen. Hoe ouder 
de mensen, hoe vaker wordt gekozen 
voor hulpsoftware i.p.v. autonome 
wagens. 
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3.2 PROGNOSE VOOR KOMENDE JAREN 

4.223.000 

 

Vlootgrootte van autonome wagens 
en trucks in het jaar 2030 volgens een 
studie van Grand View Research, Inc. 

 

59% 

 

Verwachte daling van de kostprijs per 
kilometer gereden door autonome 
wagen, als gevolg van het multi-
inzetbaar zijn van dergelijke wagens. 
Dit in vergelijking met een reguliere 
wagen (Victoria Transport Police 
Institute). 

 

$500 miljard 

 

Projectie marktwaarde van de 
autonome auto-industrie in 2030 door 
Mckinsey. Inclusief alle specifieke 
toeleveranciers en andere 
complementaire diensten. 
Technologiegigant Intel voorspelt een 
marktwaarde van 800 miljard in 2035. 

 

$7 biljoen 

 

Voorspelling marktwaarde van 
autonome auto-industrie in 2050 door 
technologiegigant Intel. 

 

62% 

 

Een goed georganiseerde parking voor 
autonome wagens, zou 62% meer 
wagens parkeren dan een 
conventionele parking volgens een 
onderzoek van de Universiteit van 
Toronto.  

 

4.000 GB 

 

De hoeveelheid data die zal worden 
verwerkt per auto, per dag (8 uur). 
Data als gevolg van geconnecteerde 
wagens, maar ook sensorinformatie 
zoals LiDAR, RADAR en camera’s. 

 

30.000 - 150.000 

 

Aantal mensenlevens dat de 
autonome auto-industrie zou kunnen 
redden per jaar vanaf 2025 volgens 
McKinsey & Company. 

 

60% 

 

Daling van verzekeringskosten door 
het gebruik van autonome wagens. 
Dit komt neer op $339 per capita dat 
minder gespendeerd wordt aan 
autoverzekeringen, dit volgens een 
onderzoek uitgevoerd aan de 
Universiteit van Austin, Texas. 
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4. INNOVATIE EN TOEPASSINGEN 

4.1 INTERCONNECTIE CORPORATE EN INNOVATIEVE ECOSYSTEMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 9 van 32 Autonome auto R&D in de Verenigde Staten September 2018 
 

4.2 MEGA INVESTERINGEN 

Enkele investeringen niet vernoemd in voorgaand overzicht, maar wel relevant door hun omvang: 

• Ford investeert $1 miljard in Argo AI 

• Toyota injecteert $1 miljard in het Toyota Research Institute 

• Intel investeert $250 miljoen om zelfrijdende wagen tot realiteit te brengen 

• Uber koopt Otto voor $680 miljoen 

• Na een samenwerking tussen Intel en Mobileye, wordt Mobileye opgekocht door Intel voor $15,3 
miljard 

• Hyundai investeert $1,7 miljard in R&D rond autonome voertuigen 

4.3 TOEPASSINGEN 

Vandaag de dag wordt voornamelijk ingezet op autonome wagens voor ‘ride-hailing3’ doeleinden en 
autonome voertuigen voor industriële toepassingen zoals vorkheftrucks en klein transport binnen de 
bedrijfsmuren.  

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de mogelijkheden voor autonome voertuigen in 
verschillende sectoren. Momenteel wordt het meeste geïnvesteerd in ‘Delivery’, ‘Warehouse’, ‘Ride/Hail’ en 
‘Shared’. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
3 ‘Ride-hailing’: een term die gebruikt wordt voor niet gelicenseerde  taxi-diensten zoals UBER en Lyft. 
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5. UITDAGINGEN 

5.1 CLASSIFICATIE VAN AUTONOME WAGENS – 6 NIVEAU’S 

Hoewel al snel gesproken wordt over zelfrijdende wagens is de ene zelfrijdende wagen de andere niet. 
Verschillende niveaus of levels worden gebruikt om aan te tonen hoe autonoom een voertuig is. Enkele 
wagens (o.a. Tesla) kunnen in bepaalde omstandigheden al zelf rijden, die wagens behoren tot Level 3 – 
Voorwaardelijke Anatomie. De meeste softwarebedrijven en/of autofabrikanten zetten al hun middelen 
in op Level 4- Hoge Autonomie. In deze laatste categorie behoren bedrijven zoals Waymo (Google), Zoox, 
GM en Ford. 

5.1.1 Level 0 – Geen Autonomie 

Bij level 0 autonomie wordt verwacht dat de bestuurder alle handelingen nodig om een wagen te 
besturen, zelf zal uitvoeren. Hieronder wordt verstaan: versnellen, vertragen, remmen en sturen. 

5.1.2 Level 1 – Assisterende Functie 

De wagen assisteert de bestuurder, maar zal nooit de controle van de wagen overnemen. ‘Active Cruise 
Control’, ‘Collision & Pedestrian Detection’ en ‘City Brake Activation’ zijn enkele van de toepassingen 
waarbij de bestuurder wordt geassisteerd. 

5.1.3 Level 2 – Deelautonomie 

Verschillende autofabrikanten bieden dit niveau van autonomie aan in hun huidige wagenpark. De wagen 
kan taken uitvoeren zoals: sturen, versnellen en vertragen. De bestuurder moet ten alle tijde aandachtig 
zijn en de controle kunnen overnemen. 

5.1.4 Level 3 – Voorwaardelijke Autonomie 

De wagen kan in bepaalde omstandigheden zelf rijden. Dit kan beperkt worden tot snelwegen (zonder 
op- en afritten) en stadsverkeer. De bestuurder kan de ogen van de weg halen en een andere taak 
uitvoeren. De bestuurder moet voldoende alert blijven zodat, bij falen van het systeem, de controle 
opnieuw kan worden overgenomen.4 

5.1.5 Level 4 – Hoge Autonomie 

Het voertuig is capabel om een volledige trip zelfstandig uit te voeren zonder interventie van de 
bestuurder. Een bestuurder is bij dit level geen vereiste. Het zelfrijdend voertuig komt met enkele 
beperkingen zoals: maximale snelheid, ‘geofencing5’. 

                                              
4 Google behaalde level 3 ‘self-driving’ al in 2012, maar ondervond dat bestuurders te veel vertrouwen hadden in het systeem en daarom niet voldoende alert 
waren om bij faling over te nemen. Google gaat nu onmiddellijk voor Level 4 Hoge Autonomie. 

5 ‘Geofencing’: de wagen is enkel operationeel in een bepaald geografisch gebied 
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5.1.6 Level 5 – Geheel Autonoom 

Menselijke input wordt beperkt tot het ingeven van de bestemming van de rit. Input zoals stuur, pedalen 
en versnellingspook zijn niet meer aanwezig. 
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5.2 VIJF GROTE TECHONOLOGISCHE UITDAGINGEN 

 

 

DE EINDMEET IS IN ZICHT. 80% 
VAN HET ZELFRIJDEND 
VRAAGSTUK IS OPGELOST. 

Hoewel een groot aantal 
bedrijven al bezig zijn met een 
vergaande vorm van zelfrijdende 
voertuigen zijn maar enkelen 
dicht bij de uitkomst. 

Stap 4: Route Planning vormt bij 
verschillende bedrijven nog een 
struikelblok, omdat deze 
softwaretechnologieën zeer 
nieuw zijn en weinig openbaar 
onderzoek te verkrijgen is. Deze 
stap berust op een zeer 
gedetailleerde kaart van de 
omgeving om te functioneren. 
Deze kaarten vergen een groot 
aantal testkilomters om een goed 
resultaat te bekomen. Dit is voor 
vele bedrijven vooralsnog 
onhaalbaar.  

Bedrijven zoals Google (Waymo), 
Zoox, Tesla en Cruise Automation 
genieten van hoogstaande in-
house R&D en testfaciliteiten. 
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De mens is superieur in taken zoals objectherkenning, dieptezicht, inschattingsvermogen, manuele 
vaardigheden en dit alles gecombineerd met het besturen van een wagen. Om de menselijke capaciteiten 
te evenaren, wordt gebruik gemaakt van technologie in volgende vijf grote domeinen. Het is in deze 5 
domeinen dat de grootste technische uitdagingen zich bevinden in de eindspurt naar een geheel autonome 
auto. 

5.2.1 Computervisie 

Computervisie technologie neemt de rol aan van de ogen en het brein van de bestuurder. De technologie 
wordt gebruikt om objecten te detecteren door middel van camera’s. Hierbij worden objecten herkend 
zoals straatmarkeringen, motorvoertuigen, fietsers, voetgangers, verkeerslichten en verkeersborden.  

Deze technologie behoort tot de ‘Machine Learning’, specifiek ‘Deep Learning’ (Deep Neural Network6) 
technologie en is al in een vergevorderd stadium. Dit is ook de meest voorkomende techniek en wordt 
door alle bedrijven gebruikt. 

5.2.2 Sensorfusie 

Naast het herkennen van objecten is het ook nodig afstanden, snelheden, versnellingen en kleuren te 
meten in de omgeving van de wagen en dit in verschillende weersomstandigheden. Dit wordt bekomen 
door verschillende sensoren zoals LiDAR, radar, camera’s en ultrasone te combineren (fuseren). Al deze 
data wordt samengevoegd tot een zeer gedetailleerd 3D-model van de omgeving.  

5.2.3 Lokalisatie 

Als lokalisatie van een voertuig wordt over het algemeen GPS-signaal gebruikt. Het grote nadeel van dit 
signaal is de beperkte accuraatheid van twee meter. Dit is voldoende voor navigatie, maar onvoldoende 
voor zelfrijdende wagens. Een afwijking van twee meter kan grote veiligheidsgevolgen hebben (vb. auto 
kan zich op het tegenovergestelde baanvak bevinden). 

Als compensatie voor deze beperkte accuraatheid worden computervisie en sensorfusie gecombineerd 
met GPS-signaal. Aan de hand van het 3D- model en herkenning van de omgeving kan een accuraatheid 
tussen twee à drie centimeter bekomen worden. Deze accuraatheid is wel voldoende voor autonome 
voertuigen. 

5.2.4 Route planning 

In deze stap wordt aan de hand van het omgevingsmodel een traject voor de auto in kaart gebracht. Als 
eerste wordt een trajectvoorspelling gemaakt van omliggende objecten. Hierna wordt een beslissing 
gemaakt over welk traject de auto zal uitvoeren. 

5.2.5 Controle / actie 

Als laatste stap worden de actuatoren aangestuurd om de wagen het uitgestippelde traject te laten 
volgen. Functies zoals sturen, remmen of versnellen worden hier uitgevoerd. 

                                              
6 Software zoals Tensorflow (Google Brain) heeft een van de meest gebruikte API’s voor het detecteren van objecten. Algoritmen zoals YOLOv3 of YOLO9000 hebben 
een zeer hoge accuraatheid. 
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5.3 BENODIGDE SENSOREN 

In voorgaande stappen 4.1 Computervisie en 4.2 Sensorfusie wordt gebruik gemaakt van verschillende 
sensoren. Iedere sensor heeft zijn sterke en zwakke punten en worden daarom door alle bedrijven 
gecombineerd7. De sensoren behoren tot een van deze twee categorieën: proprioceptieve of 
exteroceptieve sensoren. De eerste soort geven de staat van de auto weer. De tweede interpreteren de 
staat van de omgeving. In het volgend stuk worden de exteroceptieve sensoren besproken, die worden 
gebruikt bij autonome voertuigen (AV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Lidar 

LiDAR of ‘Light Detection And Ranging’ is de meest besproken sensor op de huidige zelfrijdende wagens. 
Deze sensor is te herkennen als de grote draaiende emmer bovenop het dak van de wagen.  

Deze sensoren kosten tot op heden meer dan €60.000 en zijn vooralsnog niet rendabel om op privéwagens 
te installeren. De sensor maakt gebruik van laser pulsatie om een 3D-model te creëren van de omgeving. 
Door de hoge pulsatiefrequentie is het mogelijk een silhouet weer te geven van omringende objecten. 

                                              
7 Een uitzondering is Tesla. CEO Elon Musk is ervan overtuigd dat LiDAR niet noodzakelijk is voor zelfrijdende wagens. Deze sensor wordt dan ook niet gebruikt in 

het huidige wagenpark van Tesla. (Model S, Model X & Model 3) 
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Deze sensor heeft een verminderde werking in slechtere weersomstandigheden zoals sneeuw, mist en 
stof. De sensor detecteert geen kleur of contrast. 

De belangrijkste fabrikanten zijn Velodyne, Ouster en Quanergy. 

Solid state Lidar (SSLiDAR) 

Een volgende iteratie van de LiDAR sensor is de Solid State LiDAR en belooft goedkoper te zijn en verder 
en sneller te detecteren dan zijn mechanische tegenhanger. Deze SSLiDAR’s zijn in volle innovatieve groei 
en vele start-ups houden zich bezig met het ontwikkelen van deze sensoren. Voorbeelden zijn: LeddarTech, 
Baraja, Luminar en Cepton. 

De prijzen variëren van $200 tot $500 per stuk. Om een 360 graden 3D beeld te verkrijgen, zoals 
conventionele LiDAR, zullen meerdere SSLiDAR systemen gecombineerd worden. 

5.3.2 Radar 

RADAR of Radio Detection And Ranging is een fundamenteel onderdeel van een zelfrijdende wagen. De 
radar sensoren worden voornamelijk gebruikt om de snelheid, afstand en grootte van een object te 
bepalen. Er wordt gebruik gemaakt van zowel korte (30m en lage snelheid)– als langeafstandssensoren 
(200m en hoge snelheid). De hoge precisie, lage kostprijs en weeronverschillig gedrag maakt van RADAR 
een perfecte oplossing voor zelfrijdende wagens. 

5.3.3 Camera 

Camera systemen zijn zeer goedkoop, klein, hebben een hoge resolutie en worden daarom rondom de 
wagen geïnstalleerd. Camera’s zijn zeer goed om objecten te classificeren, kleuren te detecteren en 
wegmarkeringen te traceren. 

Huidige algoritmen hebben een hoge detectiegraad op camerabeelden. 

5.3.4 Ultrasone 

Ultrasone sensoren werken op dezelfde manier als RADAR, maar dan met geluidsgolven boven de 
gehoorgrens. Deze sensoren worden gebruikt voor toepassingen met korte afstand en trage snelheid. In 
oudere wagens worden deze gebruikt als achteruitrijsensoren. In nieuwere automodellen schetsen deze 
sensoren de omgeving rond de auto tot op een afstand van ongeveer twee meter. 
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6. CLUSTERS EN MARKTLEIDERS 

6.1 CLUSTERS 

6.1.1 Silicon Valley 

Hoewel vele staten in Amerika al toelating geven voor het testen van zelfrijdende wagens op de openbare 
weg, is de San Francisco Bay Area de belangrijkste en grootste cluster van de VS. Een overzicht van de 
bedrijven in en rond de Bay Area wordt hieronder weergegeven8. 

 
 
  

                                              
8 Vetgedrukte bedrijven hebben toelating van het ‘Department of Motor Vehicles’ (DMV) voor openbare wegtesten zonder bestuurder. Dit in zeer gecontroleerde 
omstandigheden. 
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6.1.2 Andere clusters 

Op dit ogenblik zijn er geen Amerikaanse clusters die even ver staan in concentratie van R&D activiteiten 
als de Bay Area cluster. Michigan kan beschouwd worden als een verre tweede plaats. Testfaciliteiten zijn 
beschikbaar in de volgende staten: Washington, Arizona, Texas (Austin), Michigan (Detroit), Pennsylvania 
(Pittsburgh). Vele andere staten volgen in de loop van 2018. 

6.2 MARKTLEIDERS 

6.2.1 Auto producenten 

FORD 

Ford investeerde in 2018 $1 miljard in het bedrijf ArgoAI, bestaande uit voormalige Google en Uber 
leidinggevende ingenieurs.  

Ford heeft als doel zelfrijdende wagens, zonder stuur of gaspedaal, te gebruiken voor ‘ride-sharing9’ 
diensten in 2021. Het bedrijf gaat onmiddellijk voor Level 4: Hoge autonomie en zal deze vloot ook inzetten 
voor ‘Food Delivery’ diensten. Deze leveringsbussen hebben momenteel een testfase in Miami, Florida. 

GENERAL MOTORS (GM) 

In 2016 kocht GM, de toenmalige start-up, Cruise Automation op voor een bedrag van $581 miljoen. Dit is 
GM’s eerste stap naar zelfrijdende wagens.  

Midden 2018 creëert GM 1.100 jobs in het R&D departement van Cruise Automation en wil het op een zeer 
agressieve manier marktleider worden. Aangezien GM zonder veel aanpassingen aan hun huidige 
productielijn, wagens (incl. Sensoren) kan produceren, hebben ze vele stappen voor op hun software 
gebaseerde concurrenten zoals Zoox, AImotiv, Drive.ai en Waymo. 

GM wil in 2019 duizenden zelfrijdende wagens inschakelen voor ‘ride-sharing’ met behulp van het ride-
sharing bedrijf Lyft, waarin het $500 miljoen investeerde (9% aandeelhouder).  

TESLA 

Tesla rust hun huidige wagenpark uit met de nodige sensoren voor zelfrijdende functionaliteiten, maar 
loopt achter aan de softwarezijde. CEO Elon Musk zegt volledig autonoom te kunnen rijden in de tweede 
helft van 2018. Dit zal gedemonstreerd worden met een rit van Los Angeles naar New York City zonder 
menselijke interventie. Zo een test is al eenmalig uitgevoerd, maar menselijke handelingen waren toen 
nodig in de grootsteden. 

                                              
9 Ride-sharing: Een term gebruikt door Lyft en Uber om aan te geven dat de auto of de rit wordt gedeeld met andere passagiers. 
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ANDERE 

Fabrikanten zoals Hyundai, Nissan, Honda en Toyota investeren enorme bedragen in zelfrijdende wagens. 
De voorspelling voor deze bedrijven is een zelfrijdende wagen op de autosnelweg in 2020 en een volledig 
‘driverless’ auto in de tien daaropvolgende jaren tegen 2030. 

OPMERKELIJKE AUTOFABRIKANTEN 

ZOOX 

Zoox is het meest besproken bedrijf in de tweede helft van 2018. Het bedrijf lanceerde na drie jaar in 
‘stealth mode10’ te zijn, een video waarin te zien is dat ze de huidige marktleiders minstens evenaren.  

Het bedrijf heeft een unieke toekomstvisie op transport en neemt zo een geheel andere marktpositie in. 
In plaats van huidige wagens uit te rusten met sensoren voor zelfrijdende functionaliteiten, maakt Zoox 
een futuristisch ‘end-to-end’ product.  

De bedrijfswaarde wordt geschat op $1,5 miljard. 

Volvo, UBER & OTTO 

Uber kocht Otto in 2016 voor een bedrag van $680 miljoen. In 2017 levert Volvo 24.000 wagens aan Uber 
om hun zelfrijdende vloot te starten.  

Dit samenwerkingsverband ziet momenteel zwarte sneeuw na het aanrijdingsongeval in Tempe, Arizona 
in 2018 en de aanklacht van Waymo tegen Uber voor maar liefst $2,6 miljard. Deze aanklacht komt er 
nadat voormalig hoofd van Waymo (nu bij Uber) verschillende e-mails, blue-prints en designs zou gestolen 
hebben.  

                                              
10 ‘Stealth mode’: een modus waarin de start-up geen enkel detail zal vrijgeven over hun bedrijvigheden en huidige stand van zaken. 
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6.2.2 Hardware ontwerpers 

NIVIDIA 

Nvidia is marktleider op het gebied van GPU’s11 en heeft deze technologie gebruikt in zijn producten voor 
zelfrijdende wagens. Deze hardware is tien keer sneller en sterker in berekeningen dan zijn grafische 
tegenhanger. 

Enkele complete hardware sets zijn: DRIVE Pegasus, DRIVE Xavier en DRIVE PX2. 

INTEL 

Intel bouwt zelf geen hardware of software, maar doet grote investeringen in autofabrikant BMW en 
software bedrijf Mobileye. Mobileye software wordt in meer dan 300 automodellen gebruikt.  

OPMERKELIJKE HARDWARE ONTWERPERS 

APPLE 

Apple houdt hun project ‘Project Titan’ nog onder de radar. De projectgroep (ongeveer 100 werknemers) 
zou onderzoek doen naar een besturingssysteem voor autonome wagens. Wat het ook moge zijn, het 
project zal pas in 2021 aan het grote publiek worden getoond. 

 

                                              
11 GPU: Graphics Processing Unit – Grafische Kaart  
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6.2.3 Software ontwikkelaars 

WAYMO 

Zowel op het gebied van media belangstelling, grootte van hun autonome vloot en prestaties overstijgt 
Waymo zijn concurrenten. 

Waymo is een onderdeel van Alphabet Inc., een dochteronderneming van Google. Het bedrijf begon zijn 
autonoom avontuur in 2009 en was het eerste bedrijf dat een volledig autonome testrit op de openbare 
weg heeft gedaan in Austin, TX.  

Het bedrijf heeft een samenwerkingsverband met Fiat Chrysler, die de Chrysler Pacifica Hybrid levert voor 
het softwarebedrijf. 

In 2018 zal Waymo hun huidige technologie implementeren in 20.000 Jaguars zodoende hun vloot nog 
meer uit te breiden en hun technologie te commercialiseren.  

CRUISE AUTOMATION 

Cruise Automation staat op de tweede plaats in de ranglijst van autonome software ontwikkelaars. Het 
bedrijf startte in 2012 met het maken van een kit dat gebruikt kon worden als autopiloot op de snelwegen.  

Al snel richtte het bedrijf zijn pijlen op volledige zelfrijdende wagens. Cruise kreeg een vergunning voor 
wegtesten op de openbare weg in 2015 nog voor het opgekocht werd door GM voor $581 miljoen. De 
samenwerking met GM geeft Cruise de mogelijkheid om op grote schaal zelfrijdende wagens te produceren 
wanneer de software op punt staat. 

OPMERKELIJKE SOFTWARE ONTWIKKELAARS 

COMMA.AI 

Comma.Ai heeft een unieke aanpak in het landschap van de autonome voertuigen. 

George Hotz, gekend als hacker, startte zijn start-up Comma.Ai om een software copiloot naar de massa 
te brengen. Dit in de vorm van een kit bestaande uit een GSM, controller en connector met een prijskaartje 
onder de $1000. De kit is in staat wagens zoals Honda’s en Toyota’s zelfrijdend te maken in bepaalde 
omstandigheden. Het product wordt verkocht als copiloot omwille van legale redenen. 

6.2.4 Logistiek 

EMBARK, PELETON & STARSKY ROBOTICS 

Deze bedrijven focussen zich op de twee belangrijkste problemen in de $700 miljard vrachtwagen 
industrie: ongevallen en brandstofverbruik.  
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Peleton maakt gebruik van V2V12 communicatie om aan platooning13 te doen en zo gemiddeld 7% minder 
brandstof te verbruiken. 

OTTO 

Na de overname door Uber is Otto verder gegaan in de autonome industriële sector. Momenteel werkt 
Otto aan een vervanger voor de huidige vorkheftrucks. 

  

                                              
12 V2V: ‘Vehicle-tot-vehicle’ 
13 Platooning: Een eerste vrachtwagen heeft de leiding en alle volgvrachtwagens reageren onmiddellijk op hun voorganger. 
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6.2.5 Bus / trein producenten 

Publiek transport heeft in de VS en specifiek in de Bay Area een lage prioriteit op vlak van investeringen. 
Dit vertaalt zich tevens in innovatie binnen dit domein. Geen enkele Amerikaanse start-up of groter bedrijf 
houdt zich bezig met publiek transport op rails (tram/trein/metro). 

Enkele bedrijven zoals EasyMile en Navya werken aan een elektrische autonome bus voor 10 personen. 
Deze bus kan een vooraf uitgestippeld parcours rijden en wordt niet gezien als een volledig autonoom 
voertuig. 

Publiek transport is altijd een sterkte geweest in Vlaanderen, waarschijnlijk ligt hier een enorme kans 
voor Europa. 

EASYMILE 

EasyMile is geen autofabrikant, maar biedt wel een kant en klaar product aan onder de vorm van een 
minibus. De elektrische minibus is volledig zelfrijdend, kan 15 passagiers vervoeren en werkt op vooraf 
uitgestippelde routes. Een ideale oplossing voor shuttle diensten. 

EasyMile heeft een test gedaan in België op het race circuit van Francorchamps. 

 

 

6.2.6 Andere toonaangevende spelers binnen niches 

Naast hardware producenten, software ontwikkelaars en auto producenten zijn er nog andere 
bedrijvigheden in de autonome auto-industrie. 

LVL5.AI & CIVIL MAPS 

Zoals eerder vermeld is een gedetailleerde HD-kaart noodzakelijk voor de huidige zelfrijdende wagens om 
te navigeren op de openbare weg. Deze kaarten bevatten informatie omtrent hoogte van verkeerslichten, 
breedte van wegen, aanwezigheid van wegmarkeringen, snelheidsbeperkingen en verkeersinformatie. 
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Gezien de verkeerssituatie continu wijzigt, is er nood aan continue updates van HD kaarten. Lvl5.ai en 
Civil Maps zijn de belangrijkste spelers in deze markt. 

NAUTO  

Dit is een softwarebedrijf dat de alertheid van de mens in data zal omzetten en een notificatie zal geven 
als een persoon afgeleid is op basis van gezichtsanalyse (zgn. deep learning). 

7. WIE WINT DE AUTONOME RACE? 

Een duidelijk winnaar is er vooralsnog niet. Geen enkel bedrijf is er vandaag de dag al in geslaagd een 
volledig autonoom voertuig op de markt te brengen.  

Anderzijds zijn er verschillende indicatoren die bepalend zijn voor de vooruitgang van deze bedrijven. 
Enkele heel belangrijke factoren zijn het aantal gereden kilometers, het aantal gereden kilometers per 
menselijke interactie en het aantal geregistreerde testwagens. 

7.1 INDICATOR: GEREDEN KILOMETERS PER MENSELIJKE INTERACTIE 

In onderstaande figuur is duidelijk te zien dat Waymo veruit koploper is.  

Hoewel hieruit makkelijk kan gezegd worden dat Waymo verder staat dan zijn concurrenten moet wel 
worden meegedeeld dat vele van deze kilometers gereden zijn op de afgesloten site van Google. In 
tegenstelling tot zijn concurrenten kan Waymo specifieke situaties nabootsen in een afgesloten omgeving 
om zo extra data te verkrijgen.  

Tesla wordt in deze grafiek niet opgenomen omdat het bedrijf een andere aanpak heeft tot zelfrijdende 
wagens. Tesla is gradueel haar vloot autonomer aan het maken door middel van software updates. Zoals 
eerder vermeld is alle hardware voorzien in Tesla’s wagenpark, maar staat de software nog niet op punt. 
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7.2 INDICATOR: AANTAL GEREGISTREERDE TESTWAGENS 

Een andere indicator voor de vooruitgang kan het aantal testwagens zijn. Hieronder een overzicht van 
het aantal testwagens per bedrijf op de openbare weg in Californië.  

Het is belangrijk te weten dat de meeste bedrijven in andere staten gelijkaardige testen uitvoeren. 
Autonome testen worden onder andere uitgevoerd in de staten Washington, Arizona, Texas, Michigan en 
Pennsylvania. Vele andere staten volgen in de loop van 2018. 

Opmerkelijk is de vloot van Apple. Tot op heden heeft de technologiegigant niets vrijgegeven over ‘Project 
Titan’. Het is dan ook zeer opvallend dat het bedrijf een vloot van 55 testwagens heeft. 
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8. ACADEMISCHE EXPERTISE 

De voornaamste research op het gebied van zelfrijdende wagens wordt nog steeds in-house gedaan. 

8.1 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) – TOYOTA CSAIL 

JOINT RESEARCH CENTER 

Het MIT-Toyota onderzoekscentrum doet veel onderzoek naar autonome wagens. Kleinere problemen 
worden via projecten volledig uitgewerkt en getest. 

Enkele projecten: 

• A Parallel Autonomous Driving System 

• A Safety Interlock For Self-Driving Cars 

• Decision Making For Parallel Autonomy In Clutter 

Website: www.toyota.csail.mit.edu 

8.2 STANFORD UNIVERSITY – CENTER FOR AUTOMOTIVE RESEARCH 

Naast het technisch onderzoek rond zelfrijdende wagens doet Stanford ook onderzoek naar de sociale 
impact van autonome voertuigen op politiek, ethisch en wetgevend niveau. Ook de manier hoe de mens 
zal reageren op autonome voertuigen is een van de onderzoeksvelden. 

Website: www.cars.stanford.edu 

Stanford won ook de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Grand Challenge in 2005 met 
een geldprijs van $2 miljoen. Tijdens de Challenge moeten autonome voertuigen een afstand van 200 km 
afleggen in de woestijn tussen Californië en Nevada.  

8.3 UNIVERSITY OF MICHIGAN - MCITY 

Mcity is een testfaciliteit voor geconnecteerde en autonome voertuigen in Michigan. 

Website: www.mcity.umich.edu/ 

8.4 TEST FACILITEIT – AMERICAN CENTER FOR MOBILITY 

Het American Center for Mobility zal een testfaciliteit zijn waar productontwikkeling en innovatie centraal 
staan. De site, Mplanet, bevindt zich in Southeast Michigan.  

Website: www.acmwillowrun.org 

http://www.toyota.csail.mit.edu/
http://www.cars.stanford.edu/
http://www.mcity.umich.edu/
http://www.acmwillowrun.org/
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8.5 ONLINE LEARNING – UDACITY 

Udacity is een online leerplatform en biedt zowel gratis als betaalde cursussen aan. Een van deze cursussen 
is een specialisatie in autonome wagens, namelijk het ‘Self Driving Car Engineer Nanodegree’. 

Website: www.udacity.com 

9. CONCLUSIE 

9.1 EEN ENORM MARKTPOTENTIEEL 

De markt wordt momenteel door enkele grote spelers gedomineerd en zal de komende jaren niet 
veranderen. De initiële R&D kosten zijn hoog voor start-ups om te concurreren met technologiegiganten 
die al jaren R&D achter de rug hebben.  

Natuurlijk bestaat het zelfrijdend gegeven uit verschillende onderdelen. Zowel op hardware - als 
softwaregebied zijn er nog verschillende niche mogelijkheden voor opkomende start-ups en middelgrote 
technologiebedrijven.  

De markt is aan het convergeren naar een ’Mobility as a service’ markt. Dit wil zeggen dat consumenten 
geen persoonlijk wagen meer zullen aanschaffen, maar een wagen zullen delen of lenen. Enerzijds omdat 
zelfrijdende wagens zeer kostelijk zijn, anderzijds omdat 96% van de tijd onze privéwagen geparkeerd 
staat en geen meerwaarde is voor eigenaar. 

Bedrijven zoals Uber, GM (Lyft) en Waymo zetten alles in op deze service. Waymo zal als eerste bedrijf in 
de tweede helft van 2018 een ‘Ride-hailing service’ aanbieden in Phoenix. Het bedrijf zal gezinnen voorzien 
van alle nodige transport: 

’s Morgens wordt de familie netjes afgezet door een zelfrijdende wagen, waarna de wagen een hele dag 
andere passagiers zal vervoeren in en rond jouw omgeving. ’s Avonds pikt de auto iedereen terug op en 
brengt deze veilig terug naar huis. ’s Nachts wordt de auto uitgezonden om pakjes te verdelen in de buurt 
of kinderen op te halen na een nachtje stappen. Als gevolg van deze functionaliteit hoeft er geen parking 
voorzien te worden op het werk, brengt de auto meerwaarde gedurende de dag en is jouw familie altijd 
veilig op de baan. 

De autonome auto-industrie is in volle groei en met zekerheid kan gezegd worden dat deze markt in 
komende jaren een veelvoud van de huidige waarde zal hebben. 

9.2 OPPORTUNITEIT VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN 

Vlaanderen leverde in een recent verleden enkele technologische top bedrijven af, die vandaag 
probleemloos in de autonome auto industrie zouden worden gecategoriseerd. Voorbeelden hiervan zijn 
o.a. TeleAtlas en Traficon.  

http://www.udacity.com/
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TeleAtlas in Gent heeft unieke expertise in de domeinen van computervisie, sensorfusie, lokalisatie en 
routebepaling. Zij gaan nu verder onder TomTom Navigatie. 

Traficon in Kortrijk heeft unieke expertise met betrekking tot computervisie voor verkeersscene 
herkenning. Zij gaan nu verder onder FLIR. 

Het is mogelijk en bewezen dat we mee kunnen spelen in hoogtechnologische b2b niches. Met name 
computervisie, routebepaling en sensoren zijn historische sterktes waarop verder kan worden gebouwd. 

Daarnaast is aanwezige autoproductie in Vlaanderen ook een sterkte troef. Jaarlijkse worden er niet 
minder dan +-750.000 auto’s geproduceerd. Verscheidene jonge, hoog technologische bedrijven maakten 
van die lokale aanwezigheid gebruik om bijvoorbeeld nadien organisch tot het wereldwijde innovatie 
ecosysteem door te groeien (vb. Volvo, Toyota, Audi). 

9.3 OPPORTUNITEIT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Gezien de aanzienlijke vereiste R&D budgetten, de directe koppeling met reglementering en de positieve 
impact op mobiliteit en gezondheid, is het onafwendbaar: een aanzienlijke financiële stimulans in het R&D 
domein van artificiële intelligentie voor autonome voertuigen is een niet te missen opportuniteit voor de 
Vlaamse Overheid. 

De eerste initiatieven door de Vlaamse Overheid zijn reeds gestart, er wordt gewerkt aan een 
geïntegreerde beleidsnota rond artificiële intelligentie. 

Een stimulans op het specifieke domein van AI voor autonome auto’s zal leiden tot: 

1. Versterking van onze autoproductie industrie en verwante werkgelegenheid 

2. Versterking van onze bus/tram/trein productie industrie en verwante werkgelegenheid 

3. Acceleratie van academische kennis en valorisatie tot spin-offs 

4. Het bestendig maken van bestaande middelgrote bedrijven tegen overnames en ze laten 
doorgroeien naar top multinationals 

  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 28 van 32 Autonome auto R&D in de Verenigde Staten September 2018  
 

10. CONTACTORGANISATIE & CONFERENTIES 

In volgende lijst worden de meest prominente conferenties op het gebied van autonome voertuigen 
meegegeven. Hierbij is gekeken naar het aantal bezoekers, aantal edities en relevante sprekers. 

 

SAN FRANCISCO – BAY AREA - 
CALIFORNIA 

AADC Advanced Autonomous Drive Conference 
Februari, 2018 
Locatie: San Francisco, CA 
Website: www.advancedautodrive.com 

Auto AI 
Februari – Maart, 2018 
Locatie: San Francisco, CA 
Website: www.auto-ai.com 

Connected & Autonomous Vehicles 
Mei, 2018 
Locatie: Santa Clara, CA 
Website: www.tmt.knect365.com/connected-
vehicles/ 

Automated Vehicles Symposium 
Juli, 2018 
Locatie: San Francisco, CA 
Website: 
www.automatedvehiclessymposium.org 

Connect2Car: Executive Leadership Forum 
September, 2018 
Locatie: San Jose, CA 
Website: www.sae.org 

8th Automotive Cyber Security Silicon Valley 
Summit 
Oktober, 2018 
Locatie: Silicon Valley 
Website: 
www.automotivecybersecurity.iqpc.com 

Auotech Council 
Locatie: Sunnyvale, CA 
Website: www.autotechcouncil.com 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (USA) 

CES 
Januari,2018 
Locatie: Las Vegas, NV 
Webiste: www.ces.tech 

Auto sens 
Mei, 2018 
Locatie: Detroit, MI 
Website: www.auto-sens.com  

Autonomous Driving Summit USA 
Mei, 2018 
Locatie, Novi, MI 
Website: www.euroforum.de/adfd/usa 

CVPR (Computer Vision and Pattern Detection) 
Juni, 2018 
Locatie: Salt Lake City, UT 
Website: www.cvpr2018.thecvf.com  

TU Automotive Detroit 
Juni 
Locatie: Detroit, MI 
Website: www.automotive.knect365.com/tu-
auto-detroit 

ADAS and Autonomous Vehicles USA 
Oktober, 2018 
Locatie: Novi, MI 
Website: www.automotive.knect365.com/adas-
autonomous-vehicles-usa/ 

SAE 2018 ADAS to Automated Driving Symposium 
Oktober, 2018 
Locatie: Detroit, MI 
Webiste: www.sae.org  
Automobility LA 
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November, 2018 
Locatie: Los Angeles, CA 
Website: www.automobilityla.com 

Tech.AD Detroit 
November, 2018 
Locatie: Detroit, MI 
Website: www.autonomous-driving-detroit.com 

EUROPA (EU) 

Tech.AD Berlin 
Maart, 2018 
Locatie: Berlijn, DE 
Website: www.autonomous-driving-berlin.com 

Autonomous Vehicle Software Symposium 
Juni 
Locatie: Stuttgart, DE 
Website: www.autonomousvehicle-
software.com 

ECCV (European Conference on Computer Vision) 
September 
Locatie: Munich, DE 
Website: www.eccv2018.org 

Autosens Brussels 
September 
Locatie: Brussel, BE 
Website: www.auto-sens.com 

TU Automotive Europe 
Oktober 
Locatie: Munich, DE 
Website: www.automotive.knect365.com/tu-
auto-europe 
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