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1. Introductie 

1.1. Managementsamenvatting 

Op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) neemt Dutch Automated Mobility 
(DAM) het initiatief om in samenwerking met SPAR University (SPAR) vanaf september 2021 
voor minstens een half jaar een pilot te doen met automatisch rijdende bezorgrobots (Cartken) 
om eten te bezorgen aan bewoners, bezoekers en medewerkers van de campus. Er worden 
gezamenlijk leerervaringen opgedaan over de interactie tussen mens en robot en er zal 
onderzoek gedaan worden naar de techniek, operatie, gebruiksvriendelijkheid en -acceptatie 
en business case van de robots. Tevens wordt deze pilot gebruikt om antwoord te geven op 
beleidsmatige, juridische en bestuurlijke vragen rondom de realisatie en operatie van 
automatisch rijdende bezorgrobots. Deze eerste oplossing met bezorgrobots op een campus 
biedt veel nieuwe inzichten en geleerde lessen voor een toekomstige uitrol en opschaling van 
deze robots. Ook zullen gezamenlijk leerervaringen opgedaan worden met betrekking tot 
duurzaamheid van het gebruik van bezorgrobots in de openbare ruimte. 
 
De pilot wordt ingedeeld in twee fases. In fase 1 van de pilot worden twee automatisch rijdende 
bezorgrobots ingezet voor een periode van zes maanden over twee routes op de campus. Na 
het doorlopen van fase 1, is er een evaluatiemoment. Dit evaluatiemoment dient ook als go/no-
go moment voor een mogelijke vervolgfase. In de vervolgfase, fase 2, worden het aantal routes 
verhoogd naar vier en vijf over de gehele campus en, indien gewenst, ook het aantal 
bezorgrobots. Dit implementatieplan richt zich op fase 1 met een doorkijk naar fase 2. 
 
Om te rijden op de gedefinieerde routes dienen er een aantal maatregelen te worden genomen 
voor een veilige en verantwoorde implementatie. 

 Toestemming van de locatiebeheerder (de Erasmus universiteit) om op het 
campusterrein te mogen rijden. 

 De robots worden verzekerd vanuit DAM om risico’s en aansprakelijkheid af te dekken.  
 Er zijn ook risico’s in kaart gebracht en gemitigeerd aan de hand van een opgestelde 

OHARA (Operational Hazard and Risk Analysis). Dit is van groot belang om veilig met 
de bezorgrobots te kunnen rijden op het campusterrein. Operationele en 
infrastructurele aanpassingen op de routes voor een veilige en verantwoorde 
implementatie en operatie. 

 Tijdens de ritten is er altijd een safety operator aanwezig bij de bezorgrobots. In de 
eerste helft van de pilot zal dit fysiek aanwezig zijn. In overleg met de 
verzekeringsmaatschappij wordt nog nader onderzocht wat de mogelijkheden zijn om 
met een safety operator op afstand (vanuit een control room) te werken. Middels een 
fasering zal de overgang van toezicht naast de robot naar toezicht op afstand 
geïntroduceerd worden. 

 De koppeling dient te worden gemaakt tussen de SPAR bestelapp en de bezorgrobots 
om bestellingen te laten bezorgen door de robots en de eindgebruiker zoveel mogelijk 
een unieke ervaring te geven. 

 Een communicatieplan en crisis- en calamiteitenplan zijn in een apart document 
opgesteld. Het communicatieplan is inclusief Q&A, zodat veelgestelde vragen 
gemakkelijk door iedereen op dezelfde manier kunnen worden beantwoord. Het crisis- 
en calamiteitenplan is opgesteld om te definiëren wat de handelingen zijn bij 
calamiteiten. Onderdeel hiervan is ook een belboom. 
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1.2. Inleiding 
1.2.1. Achtergrondinformatie 

De campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een dynamisch gebied met veel 
bezoekers, medewerkers en bewoners. De EUR kent 30.000 studenten, 3.000 medewerkers. 
De Hogeschool Rotterdam kent daarnaast nog eens 11.000 studenten en 850 medewerkers. 
 
Daarnaast beschikt de campus over een foodcourt en parkjes waar de studenten en 
werknemers van kunnen genieten. Deze combinatie maakt de campus van de Erasmus 
Universiteit niet alleen een ontmoetingsplek en voor onderwijs, maar ook een woon- en 
leefplek. 
 
Uit onderzoek van de SPAR University blijkt dat er vanuit de studenten en de werknemers 
behoefte lijkt te zijn naar het bestellen en bezorgen van eten en drinken op de campus. SPAR 
en de Foodcourt liggen zeer centraal op de campus. SPAR ziet in de cijfers dat food delivery 
en 'on-demand' services zeer hard groeien onder Millennials (bron: FSIN). Er is tevens 
behoefte aan het verhogen van het innovatieve karakter van het gebied. De EUR is vanuit 
onderzoek geïnteresseerd om de interactie tussen mensen en bezorgrobots en de 
duurzaamheid van deze oplossing nader te onderzoeken. De EUR is bereid om dit soort 
innovatieve projecten op hun campusterrein toe te laten om zo innovatie in de openbare ruimte 
te kunnen versnellen. 
 
Om in te gaan op de behoefte voor 
bezorging en on-demand service en om de 
onderzoeksvragen van de EUR rondom de 
interactie en de duurzaamheid te 
beantwoorden, neemt Dutch Automated 
Mobility (DAM) het initiatief om in 
samenwerking met SPAR University om 
een pilot te doen met automatisch rijdende 
bezorgrobots op het campusterrein van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. 
 
Automatisch rijdende bezorgrobots worden 
momenteel in grote aantallen gebruikt in 
buurlanden (Duitsland, Denemarken, UK). 
In Figuur 1 is weergegeven waar deze 
bezorgrobots rijden en welke voordelen dit 
heeft. Met meer dan 1 miljoen bezorgingen 
tot op heden hebben bezorgrobots een 
reductie van 403 ton CO2 weten te 
realiseren! Daarnaast hebben de 
bezorgrobots allerlei mensen een lach op 
het gezicht gegeven door 165.000 
ontbijtmaaltijden te bezorgen en 43.000 
koffies. 
 

Figuur 1: Inzet automatisch rijdende bezorgrobots in Europa 
en de Verenigde Staten 
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Momenteel rijden er geen bezorgrobots in Nederland. DAM ziet kansen om dit in Nederland te 
introduceren en heeft het voornemen om onderzoek te doen naar deze innovatie door  een 
pilot op het campusterrein te doen. 
 
 
 

1.2.2. Samenwerking 

Om dit innovatieve project succesvol te realiseren, wordt een samenwerking getroffen tussen 
de verschillende partijen, zie hiervoor Figuur 2. 

 
Figuur 2: Samenwerking tussen de verschillende partijen 

1. Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR): Locatiebeheerder/grondgebonden eigenaar en 
verantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein. De toestemming van de EUR is nodig om de pilot 
op de campus te realiseren. 

2. De gemeente Rotterdam: cofinancier van het project. De gemeente kijkt actief mee binnen het 
project om te leren van de pilot, om innovatie te ondersteunen, en om mee te denken hoe en of dit 
initiatief verder uitgerold kan worden in de stad Rotterdam. 

3. Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH): De MRDH is cofinancier van dit project en 
ondersteunt actief dit soort innovaties binnen de regio Rotterdam-Den Haag. 

4. Dutch Automated Mobility (DAM): DAM is initiatiefnemer en tevens exploitant in het project en 
verantwoordelijk voor een veilige realisatie en operatie van de automatisch rijdende bezorgrobots. 

5. Spar University (SPAR): De SPAR zal als baathebbende eigenaar gebruik maken van de diensten 
van de automatisch rijdende bezorgrobot, waarbij maaltijden vanuit de winkel naar vooraf 
gedefinieerde locaties op de campus bezorgd worden. 

6. Cartken: De technologieleverancier die de automatisch rijdende bezorgrobots levert. 

1.3. Projectambities, -doelen en toegevoegde waarde 

Ambities 
Er zijn verschillende en gezamenlijke ambities voor de betrokken stakeholders. De pilot levert 
het volgende op: 
 Ervaringskennis en een operationele bezorging met twee automatisch rijdende 

bezorgrobots voor een periode van 6 maanden op proef van SPAR naar bestellers op de 
campus op vooraf gekozen geschikte locaties. Na 6 maanden wordt de proef gezamenlijk 
geëvalueerd en bij een positieve evaluatie evt. een verlenging van de proef met een 
mogelijke uitbreiding van het aantal routes en bezorgrobots. 

 Ervaringen opdoen met de inzet van nieuwe technologieën, op zowel ruimtelijk, sociaal, 
operationeel als exploitatie niveau. 

 Op ruimtelijk niveau ervaring opdoen met het inzichtelijk krijgen van toelatingseisen en 
regelgeving. Dit is samen met het inzicht in benodigde infrastructuur een van de 
belangrijkste onderdelen voor het starten en gedurende de pilot. De campus is een relatief 
geconditioneerd ecosysteem om eerste ervaringen op te doen met situaties in de praktijk. 
Tevens is het een redelijk vlak en open gebied, waarbij weinig aanpassingen nodig zijn in 
de infrastructuur. 
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 Met de inzet van een gemeenschappelijke bezorgservice op de campus in plaats van 
allerlei verschillende kan goed en innovatief bezorgbeleid uitgevoerd worden. 

 Sociaal gezien leren we van de robots die worden ingezet als service voor gebruikers. De 
robots brengen het eten naar de afleverpunten waarbij de gebruikers van de service de 
bestelling afhalen. Hier vindt het eerste contact plaats tussen gebruiker en robot. De robot 
op zijn route heeft onderweg al meer interactie met andere campus bezoekers, want het is 
normaalgesproken een redelijk druk gebied. Het is de bedoeling dat de robot wordt gezien 
als ‘personage’ en ‘huisdier’ op de campus waardoor mensen meer affectie hebben met 
de robot. 

 Op operationeel vlak kunnen er veel nieuwe ervaringen worden opgedaan. Het is namelijk 
de eerste uitrol met bezorgrobots in Nederland. Alle zaken waarvan wordt geleerd, zoals 
gebruikersacceptatie, opleiding operators, gebruik van een control room en aanpassing 
infrastructuur in relatie tot de robots, helpen bij de verdere uitrol en opschaling van deze 
robots. 

 Op exploitatieniveau beter inzicht krijgen in hoe de koppeling tussen de bezorgrobots en 
bestaande applicaties werkt. De SPAR applicatie wordt gekoppeld aan de robots door 
middel van API.  

 Er wordt inzicht verkregen in de beste bezorgmomenten (piek en dal), rond deze tijden 
dienen voldoende robots beschikbaar te zijn om aan de vraag te voldoen. Dit kan helpen 
bij het creëren van een zo rendabel mogelijke business case. De kosten en opbrengsten 
kunnen naast elkaar worden gelegd en om een beter beeld te krijgen van de 
opschalingspotentie en -mogelijkheden. 

 
Toegevoegde waarde 
 Deze pilot is van toegevoegde waarde omdat het de eerste uitrol met bezorgrobots in 

Nederland zal zijn. Er kan veel worden geleerd van de pilot voor alle betrokken 
stakeholders. De ervaringskennis met betrokken partijen kan worden opgedaan als basis 
voor implementatie en opschaling. Dit kan helpen bij het opzetten en uitvoeren van andere 
projecten met bezorgrobots.  

 Door het opgestelde onderzoeksplan van de EUR, kunnen studenten onderzoeken 
uitvoeren met betrekking tot verschillende facetten op het gebied van menselijke 
gedragingen i.r.t. de aanwezigheid en het gebruik van de robot. Dit onderdeel is erg 
belangrijk om te bepalen of de aanwezige doelgroepen op een druk campusterrein goed 
kunnen omgaan met bezorgrobots en andersom.  

 De robot draagt ook bij aan een volwaardig toekomstperspectief met fossielvrije 
transportmiddelen voor steden. Rotterdam is een van de steden met een zero-emissie 
norm voor 2025. Zulke pilots dienen te worden volbracht om naar dit doel toe te werken. 

 De service brengt in ieder geval een vernieuwing en bepaald gemak met zich mee, wat 
vooral onder jongere doelgroepen kan aanslaan. Het gebied krijgt hier ook een modern 
innovatief imago door.  

 
Projectdoelen 
Deze pilot wordt uitgevoerd om via de “learning-by-doing”-methode ervaring op te doen met 
bezorgrobots in de praktijk. Deze robots hebben op termijn de potentie voor meer uitstootvrije 
bezorging in de stad, een efficiënter bezorgproces tot en met de klant en een optimale 
logistieke mix in een gebied.  
Deze toepassingen kunnen eerst op (semi-)afgesloten terreinen worden getest om vervolgens 
over een bepaalde tijd onderdeel te worden van bezorgingen op de openbare weg. Er zijn al 
eerder proeven gedaan met de zelfrijdende prullenbak op de boulevard van Scheveningen en 
bij BUAS met Lowie in de logistiek (2020). Dit project op de verkeersluwe EUR-campus kan 
goed aansluiten bij de weg die wordt ingeslagen met uitstootvrije bezorgingen. In deze pilot 
worden lunch benodigdheden en kleine boodschappen aan de (aanwezige) campusgangers 
bezorgd. 
 
In grote lijnen zijn de volgende projectdoelen gedefinieerd: 
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 Leerervaring opdoen met bezorgingen door robots over de gebruikersacceptatie, de 
business case (welke assortiment) en de kansen voor de toekomst. 

 Leerervaring opdoen over de sociale, bestuurlijke, financiële en juridische impact door 
actief onderzoek te doen hoe robots onderdeel kunnen worden van de sociale functies 
in de campus community. De geschiktheid van de (bezorg-)infra op de campus (fysiek 
en digitaal) en beleid op dat gebied moet worden bepaald. Studenten van de EUR 
worden gekoppeld aan de kennisvragen in het onderzoeksplan dat door de EUR wordt 
opgesteld. De facilitaire afdeling ziet het als gadget waarvan in de pilot dient te worden 
geleerd hoe de gebruiker het ervaart en hoe de hoofdgebruikers van de campus het 
ervaren. 

 Leerervaring opdoen hoe de techniek, operatie en business case kunnen bijdragen bij 
de opschaling van de robots en uitrol over de rest van Nederland inclusief de 
ontwikkeling van de regelgeving op dat gebied. 

 
Verantwoordelijkheden 
De verantwoordelijkheden per partij zijn hieronder uiteengezet. 
 
DAM is verantwoordelijk voor: 

 De safety operator voorzien van instructies en training voor een veilige operatie; 
 Bij de aankomst en examinering van de robot aanwezig zijn om actief de punten 

beschreven op de checklists te controleren en door alle partijen te laten tekenen als 
alles compleet is en werkt; 

 Start van de operatie alleen af te geven als de robots er volledig klaar voor zijn, d.w.z. 
veilig en automatisch navigeren in het gemengde verkeer, vloeiende integratie en 
gebruik van de robots in de SPAR app, en na een Go van de andere partners in het 
consortium; 

 Actieve deelname aan de pilot en de operatie door te helpen bij het oplossen van 
incidenten of problemen en toegang te hebben tot de geanalyseerde data om te leren 
van de pilot; 

 Een veilige operatie door alleen te rijden indien de omstandigheden dit toelaten 
conform de OHARA; Bij het tijdig stopzetten van de operatie informeert DAM de 
stakeholders; 

 Aanwezig zijn tijdens de evenementen die rond de pilot worden georganiseerd; 
 Op koers blijven met de planning en het markeren van de voortgang tijdens de pilot. 

 
De afdeling Real Estate & Facilities (REF) binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam is 
verantwoordelijk voor: 

 Beschikbaar stellen van ontmoetingsplekken en de campus en bijdragen aan 
evenementen rondom de pilot; 

 Actieve communicatie naar bezoekers, bewoners en medewerkers van het 
campusterrein over de pilot en de aanwezigheid van de automatisch rijdende robots; 

 Het borgen van de veiligheid en het voorkomen van hinder in de operatie met de robots 
door de infrastructuur open en vrij te houden voor de routes van de robots; 

 Het verlenen van toestemming voor de uitvoer van de proef op het campusterrein; 
 
Afdeling Erasmus School for Economics (ESE) binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam is 
verantwoordelijk voor: 

 Het opstellen en uitvoeren van het onderzoeksplan met leervragen die tijdens de pilot 
beantwoord zullen worden door studenten; 
 

SPAR is verantwoordelijk voor: 
 Het beschikbaar maken van een goed functionerende SPAR app om bestellingen te 

plaatsen op de EUR-campus. De koppeling dient hier vooraf voor plaats te vinden 
tussen SPAR en de bezorgrobots waarbij SPAR actief meewerkt aan het realiseren 
van de koppeling; 
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 Het vrijmaken van personeel voor de operatie, i.e. ontvangen en verwerkingen van de 
bestellingen via de SPAR app, het klaarmaken van de robots voor de bezorging, en 
het vullen/vrijmaken van de robotcompartment; 

 Schoonmaak en beheer van de robots; 
 Coördineren en eventueel aanpassen van de levertijd wanneer er geen safety operator 

beschikbaar is; 
 Het aanpassen van de levertijd en het informeren van de ontvangende partij wanneer 

er vertraging is op de route; 
 De stalling van de robots in het magazijn en het aanleggen en onderhouden van de 

laadinfra; 
 Kwalitatief goed product afgeven aan de klant via de robot volgens de standaarden van 

SPAR University. 
 
Cartken is verantwoordelijk voor: 

 De bezorgrobots inregelen op de EUR-campus en koppelen met de te gebruiken SPAR 
app. 

 Goed functionerende robots (onderhoud, technisch, koppeling met de SPAR app, 
monitoring op afstand) 

 Het instrueren en trainen van de safety operators voor het handmatig bedienen van de 
bezorgrobots; 
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2. Operationele aspecten 
2.1. Operationeel gebied 

De EUR-campus is een ideaal gebied voor robotbezorgingen door de relatief kleine afstanden 
tussen de gebouwen en het feit dat het een semi-afgesloten terrein is. De campus map is 
hieronder weergegeven in Figuur 3. 

Figuur 3: Campus map Erasmus Universiteit Rotterdam 

 
2.1.1. Uitwerking route en locaties 
 
Fase 1 
De use case betreft de koppeling tussen SPAR en klanten via routes over de stoep van de campus met 
automatisch rijdende bezorgrobots. In fase 1 worden eerst twee routes gereden: 

1. Spar University – Hatta Building 
2. Spar University – Library 

 
Routes op de kaart 
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Figuur 4: Routes fase 1 

Routes met afbeeldingen 
In fase 1 wordt gekozen voor de bezorging van twee drop-off points over een normale en een 
langere route. De Library (lange, figuur 5) en Hatta Building (korte, figuur 6) worden bezorgd 
in fase 1. Het drop-off point Library is een algemeen punt dat ook bezorgingen kan bieden voor 
Tinbergen, Theil, Erasmus en P Building. Hatta Building biedt perspectief voor het grote aantal 
studenten dat er woont. 
 

1. Library (+ Tinbergen + Theil + Erasmus + P Building) 
 

Figuur 5: Route naar Library 
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Hatta Building 

 

 
Figuur 6: Route naar Hatta Building 

 
Fase 1 zal 6 maanden duren. Aan het einde van fase 1 wordt de pilot afgesloten en geëvalueerd. Bij 
een positieve evaluatie kan middels een Go/No-go besloten worden om een verlenging van de proef te 
doen (fase 2) en een mogelijke uitbreiding van het aantal routes en bezorgrobots. 
 
Fase 2 
 
In fase 2 kan het aantal routes als volgt worden uitgebreid: 

1. Spar University – Sanders Building 
2. Spar University – Mandeville Building 
3. Spar University – Polak Building 

 
 
Routes op de kaart 
Uitbreiding van het aantal routes is mogelijk naar bijna de gehele campus bij inzet van meer 
robots in deze fase. De Cartkens rijden van SPAR naar vijf drop off points waarbij rond de 
zeven drukke gebouwen bezorgd wordt. 
Er is gekozen voor de hieronder weergegeven routes i.v.m. weinig benodigde operationele en 
infrastructurele aanpassingen. In deze fase wordt de koppeling gemaakt met andere makkelijk 
te bereiken gebouwen bij een succes van fase 1. Na fase 1 wordt een evaluatiemoment 
ingebouwd dat als go/no-go moment dient voor fase 2. 
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Figuur 7: De te rijden routes met de automatisch rijdende bezorgrobots in fase 2 

Routes met afbeeldingen 
In fase 2 wordt gekozen voor de bezorging van drie extra drop-off points/routes. Naast Library 
en Hatta Building rijden de bezorgrobots ook naar de Sanders Building, Polak Building en 
Mandeville Building bezorgd. Het drop-off point Mandeville Building is gelegen bij een drukke 
locatie en kan ook bezorgingen bieden voor de Hogeschool Rotterdam die een ingang heeft 
zitten aan deze zijde. Sanders Building en Polak Building zijn beide tevens door studenten 
drukbezochte gebouwen. 

1. Library (+ Tinbergen + Theil + Erasmus + P Building) 
2. Hatta Building 
3. Sanders Building 

 
Figuur 8: Route van Spar University naar Sanders Building 
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4. Polak Building 
 

 
Figuur 9: Route van Spar University naar Polak Building 

5. Mandeville Building (+ Hogeschool Rotterdam)  

 
Figuur 10: Route van Spar University naar Mandeville Building 

Vertrekpunt SPAR 

Het vertrekpunt van de robots vanaf 
de SPAR naar de verschillende 
locaties is in Figuur 11 weergegeven. 
Hier krijgt de robot de bestelling van 
de medewerker van SPAR. Dit 
vertrekpunt zal zich bevinden rechts 
van de ingang bij de SPAR zelf, zodat 
de robots hier kunnen stationeren tot 
ze een bestelling meekrijgen. Hier 
staan ze niet in de weg voor 
bezoekers van de SPAR bij de 
ingang. De robots dienen te worden 
voorzien van herkenning, zodat 
medewerkers van SPAR weten welke 
robot ingeladen dient te worden. 

 
Figuur 11: Vertrekpunt SPAR 
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2.1.2. De Cartken bezorgrobot en inbedrijfstelling 
De Cartken bezorgrobot is weergegeven in Figuur 12. De afmetingen van de bezorgrobot zijn: 
LxBxH 71x46x60 cm en de binnenmaten: (LxBxH) 40x28x36 cm.. De bezorgrobots dienen te 
worden voorzien van logo’s van de samenwerkingspartners in het project. Er wordt gereden 
met verschillende aantallen robots in elke projectfase, zie tabel 1. 
 
Tabel 1: inzet van het aantal automatisch rijdende bezorgrobots in de verschillende fases 

Projectfase Aantal robots 
Opstartfase (proefperiode) 1-2 

Fase 1 2 

Fase 2 2-10 

 

 
Figuur 12: De Cartken bezorgrobot 

Het inbedrijfstellen van de bezorgrobots vergt ongeveer een maand doorlooptijd. Tijdens deze 
maand wordt de software en hardware van de bezorgrobot rijklaar gemaakt. De map wordt 
ingeregeld met de routes en er worden tests uitgevoerd op de routes om te kijken of alles werkt 
zoals het moet gaan werken. 
 
Voor een overzicht van de stappen die worden uitgevoerd bij inbedrijfstelling en de 
proefperiode, zie bijlage 3.  
Het inregelen van de bezorgrobot ziet er als volgt uit: 
 

 Het inregelen van de te rijden routes. Dit wordt handmatig gedaan door een technische 
specialist van Cartken; 

 Robotinstallatie en -configuratie volgens workflow (ophalen op/langs de stoep, lokale 
levering, pendelen binnen enz.); 
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 In kaart brengen van gebieden om eventuele anomalieën te annoteren, zoals 
bouwwerkzaamheden, geblokkeerde ingangen en gebieden met veel verkeer; 

 Optimalisatie van de robot dat specifiek is voor elke faciliteit, zoals het scherpstellen 
van stop- en halteplaatsen en de logica om voetgangers te vermijden; 

 Integratie met platforms van derden om start- en eindpuntlocaties te verzamelen; 
 Klantgerichte volglink voor robotlocatie en verwachte aankomsttijd; 
 Aanbevelingen voor Wi-Fi-routers/boosters voor pick-ups op/langs de stoep of op 

gesloten campussen; 
 Dashboard om leveringen, snelheden, efficiëntie en andere KPI's bij te houden; 
 Personeelstraining op locatie over robotbediening voor alle ploegen; 

 Veiligheidscontrole op afstand door getrainde operators terwijl robots in operatie zijn. 
 
2.1.3. Rijtijden 
De robots zullen op de campus rijden van maandag tot en met vrijdag. De rijtijd van de 
bezorgrobots gedurende fase 1 (tabel 2) is bepaald op basis van de drukte op de campus 
gedurende piekuren en rekening houdend met een korte en lange pauze voor de safety 
operator(s). Als er in een pauze orders binnenkomen, worden deze uitgevoerd direct na de 
pauze. De operationele rijtijden worden verder i.s.m. SPAR en EUR afgestemd om onrust te 
voorkomen en tegelijkertijd een goede service aan te kunnen bieden. 
 
Tabel 2: operationele rijtijden van de bezorgrobots 

Tijdlijn Operationele uren 
Activeren robots en laptop 8:00-8:15 

1e shift 8:15-10:45 

Korte pauze 10:45-11:00 

2e shift 11:00-13:30 

Lange pauze 13:30-14:00 

3e shift 14:00-15:45 

Robots naar stalling, kennisvragen en data-analyse 15:45-16:00 
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2.2. Inrichting locaties 
2.2.1. Stalling 
 
De stalling van de bezorgrobots zal zich in 
het magazijn van de SPAR bevinden. Hier 
worden de robots naar toe gereden aan het 
eind van de middagshift en opgeladen met 
stroomkabels tot de volgende ochtend. Bij 
de start van de shift worden de bezorgrobots 
ontkoppeld en handmatig gereden naar het 
pick-up point. De robots worden gestald in 
het magazijn zoals te zien is in Figuur 13. Op 
deze plek is ruimte voor maximaal 4 
bezorgrobots. De verplichte aanpassingen 
voor de stalling worden benoemd in 
hoofdstuk 2.2.2.  

 
Figuur 13: Stallingslocatie van de bezorgrobots. Hier is ruimte 
voor maximaal 4 robots. 

In- en uitrijden van de bezorgrobots vanuit de stalling 
Het activeren van de robots zal in fase 1 gebeuren door een safety operator die de robots oplaadt en van 
en naar het vertrekpunt rijdt. In een vervolgfase met een control room op afstand, dienen de robots door 
een werknemer van de SPAR van en naar het vertrekpunt te worden gebracht. 
 
 

2.2.2. Operationele en infrastructurele aanpassingen 
Er dienen meerdere operationele en infrastructurele aanpassingen gedaan te worden voor de 
bezorgrobots kunnen worden ingezet. Een aantal zaken is verplicht voordat dit veilig en volgens de 
regels kan.  
 
Aanpassingen aan de stalling en de laadinfra 

 Stalling beschikbaar maken 1x1 meter per robot; 
 Stalling voorzien van 1 apart gezekerd stopcontact (16 A) per 2 

robots; 
 Stalling voorzien van voldoende ventilatie (verblijfsruimte) ; 
 In een vervolgfase bij rijden met control room operator op afstand, 

dient een SPAR medewerker de robots na de shift veilig achter te 
laten in de stalling en deze aan de stroom te koppelen als dit niet 
automatisch kan; 

 Plaatsen borden/wegmarkering voor het vrijhouden van de ruimte, 
zie Figuur 13; 

 Logo’s van samenwerkingspartners van het project op de 
bezorgrobots en op communicatieborden op de campus weergeven, 
zie Error! Reference source not found. voor een voorbeeld. 

 
 
 
 
 

Figuur 14: Communicatiebord voor 
de campusgangers als informatie
over de proef 
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Safety operator 
Tijdens de operatie zal een safety operator fysiek aanwezig zijn bij 
elke rit met de bezorgrobot om deze te monitoren en te stoppen of 
besturen als dit nodig wordt geacht. De safety operator kan voor de 
besturing een tablet of controller gebruiken, zoals eerder uitgevoerd 
tijdens de pilot in Breda. Safety operators dienen herkenbaar te zijn 
door middel van het dragen van een veiligheidshesje, zie Figuur 15.  

 
Figuur 15: Veiligheidshesje 

De drie eenheid: voertuig, mens en gedrag staat centraal bij een veilige en verantwoorde toelating van 
de bezorgrobots in Nederland. Vanuit de drie eenheid hebben wij vanuit de verschillende systemen 
geleerd dat de component voertuig middels de safety operator manual goed geborgd is. Mens en gedrag 
zijn twee componenten die mogelijk, zo niet belangrijker zijn omdat deze elementen minder 
voorspelbaar zijn dan de techniek van het voertuig zelf.  

De safety operator is ten alle tijden de eindverantwoordelijke. Deze bepaalt of het veilig genoeg is om 
te rijden en garandeert hierbij de veiligheid. Gezien deze eindverantwoordelijkheid is het takenpakket 
voor de safety operator intensief; een safety operator heeft in de praktijk met drie verschillende 
‘gedragingen’ te maken: 

1. Het gedrag van de robot in relatie tot zijn omgeving. 
2. Het gedrag van de overige weggebruikers ten opzichte van de robot en de omgeving.  
3. Het gedrag van weggebruikers in relatie tot de safety operator en omgekeerd.  

Op basis van deze drie gedragingen is er een takenpakket opgesteld. Taken als Safety operator/ back 
up bestuurder en taken als gastheer. Deze taken worden hieronder nader toegelicht.  

Taken als safety operator:  

 In het bezit te zijn van een certificaat en de daarvoor benodigde trainingen te hebben doorlopen.  
 Het inspecteren van de door de bezorgrobots af te leggen route, waarbij de safety operator 

rekening houdt met de beperkingen van de robot; 
 Monitoren van het weer en beslissingen nemen omtrent het wel of niet in operatie brengen van 

de robots in overleg met de stakeholders verantwoordelijk voor operatie;  
 Monitoren van de omgeving en de weggebruikers, zoals een bekwaam en zorgvuldig handelend 

bestuurder van een voertuig ook zou doen;  
 Het voorspellen van en anticiperen op gedragingen van andere weggebruikers;  
 Het voorspellen van en anticiperen op gedragingen/ beperkingen van het voertuig;  
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2.2.3. Control room 

Vanuit de control room kan de safety 
operator op afstand het overzicht behouden 
over de operatie van de bezorgrobots en 
ingrijpen indien nodig. De control room heeft 
bij fysieke aanwezigheid geen verdere 
functie dan monitoren en is in dat geval niet 
direct verantwoordelijk voor de veiligheid. 
kan pas worden ingezet als het voldoende 
veilig is en het juridisch is afgedekt om 
robots op afstand te besturen. De 
gesprekken met verzekeraar AON over 
deze mogelijkheid lopen nog, hier wordt in 
de komende weken meer over bekend. 

 
Figuur 16: Control room 

2.3. Integratie met de app 
2.3.1. Te vervoeren goederen 
De SPAR heeft verschillende te vervoeren goederen. Alle goederen die in de robot passen, 
kunnen in principe worden vervoerd. Echter, het beleid is om zoveel mogelijk goederen te 
vervoeren die passen bij het karakter van de campus.  
 
De goederen die vervoerd zullen worden, zijn de goederen uit de SPAR app. De robot wordt 
gekoppeld aan deze app. Alles wat in de app kan worden besteld, wordt bezorgd door de 
robots. Zie bijlage 2 voor een overzicht van al deze goederen. In de toekomst kunnen 
bezorgrobots op de EUR-campus ook in worden gezet voor bezorgingen van andere goederen 
en pakketjes. Dit kan bijdragen aan het karakter dat de campus wil uitstralen, voldoende 
gebruik van de robots en een gesloten business case. 
 
2.3.2. Bestellingsproces weergegeven in een flow chart 

 
Figuur 17: Flowchart 
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2.3.3. Prijsstelling 
De prijs die wordt gehanteerd voor bezorgingen met bezorgrobot op de EUR-campus zal liggen 
op 2,50 per bezorging. Dit houdt in dat boven op de prijs die wordt betaald voor de producten, 
2,50 extra kosten komen voor de klant. Gedurende het project wordt gekeken of de hoogte 
van deze bezorgkosten dient te worden aangepast. De opbrengsten die met bezorgingen 
worden gegenereerd, worden gebruikt om de projectkosten te dekken. 
 
Verschillende betaalfuncties binnen de SPAR University app worden ingeregeld zodra de API 
van Cartken is gekoppeld aan de API van de app. 

2.4. Vergunning 

Het campusterrein van de EUR is juridisch afgesloten terrein. Dit is onderzocht door een 
juridisch bureau Pels Rijcken (Pels Rijcken, mei 2020). Het bewijs hiervoor kan ook 
teruggevonden worden in de bijlage 1, waarin een memo van de gemeente Rotterdam is 
opgesteld met de uitgangspunten waarom dit een juridisch afgesloten terrein is. 
 
Met deze memo geeft de gemeente Rotterdam aan officieel geen wegbeheerder te zijn op dit 
terrein. Omdat het juridisch afgesloten terrein is, heeft de RDW officieel ook geen jurisdictie 
om een ontheffing af te geven voor deze proef. De locatiebeheerder EUR dient toestemming 
te geven om deze pilot op hun eigen terrein te faciliteren. 
 

2.5. Verzekering 

Er is veel geleerd in de proeven met de zelfrijdende logistieke robot op het campusterrein van 
de Breda University of Applied Sciences met betrekking tot de verzekering. In die proef werd 
de verzekeringspolis opgesteld voor rijden met een zelfrijdende robot onder de volgende 
voorwaarde: 
 De safety operator dient fysiek aanwezig te zijn en direct zicht te hebben op de robot, zodat 

de operator kan anticiperen op potentiële gevaarlijke situaties en tijdig kan ingrijpen. Enkel 
toezicht vanuit de control room is niet toegestaan. 

Voor de business case is dit echter niet gewenst, zeker niet omdat er nu minstens 2 robots 
tegelijkertijd gaan rijden. Bij 10 robots is dit model met safety operators fysiek naast de robot 
niet rendabel meer. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat de technische kwaliteiten hoog 
genoeg zijn om de veiligheid te waarborgen. Het systeem heeft zich in het buitenland (USA, 
Duitsland, UK, etc.) bewezen met meer dan 1 miljoen bezorgingen. 
 
Om die reden is het voornemen om dat in deze proef anders te doen door het gebruik van een 
control room die op afstand meerdere robots monitort en ingrijpt indien nodig. De gesprekken 
met de verzekeraar, AON, lopen hierover en worden in de komende weken bekend. 
 
In de eerste helft van de pilot zal een safety operator fysiek aanwezig zijn en direct zicht 
hebben op de robot. Het voornemen is om in de tweede helft van de pilot de safety operator 
niet fysiek aanwezig te laten zijn en monitoring op afstand (vanuit een control room) te doen. 
DAM is over deze gefaseerde introductie nog in overleg met de verzekeraar. 

2.6. OHARA 

Een Operational Hazard And Risk Analysis (OHARA) is een gestructureerde inventarisatie van 
risico’s van de inzet van de robots. Benoemde risico’s worden geclassificeerd op basis van 
kans, beheersbaarheid (in welke mate kan veilig worden gereageerd) en potentiële gevolgen 
als zich een risicovolle situatie voordoet.  
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Uit de initiële OHARA (zie aparte bijlage: OHARA) blijkt dat geen sprake is van risico’s die 
mitigaties vereisen, omdat de robot de operatie veilig onderbreekt c.q. afbreekt als dat 
noodzakelijk is.  

2.7. Gebruikersacceptatie  

In de komende periode zullen de Cartkens rijden over het terrein van EUR. Hierbij zullen de 
Cartkens eten van de supermarktketen SPAR bezorgen aan studenten, werknemers en 
andere campus bezoekers. Tijdens dit proces zal de robot veel te maken krijgen met mens-
robot interactie, waarmee gebruikersacceptatie dan ook van groot belang is. Het succes van 
de robot zal afhangen van het feit of de mens bereid is om een interactie met de robot aan te 
gaan. Dit geldt voor zowel omstanders als de klant of gebruiker van de robotdiensten.  
Met het starten van dit project krijgen we gaandeweg meer inzicht in vragen als: Hoe beleeft 
de mens (beide omstanders als klant) een bezorgrobot? Hoe verloopt de sociale interactie 
tussen mens en bezorgrobot? Zijn er beperkingen in de interactie tussen mens en 
bezorgrobot? Om het acceptatieniveau van de Cartken te maximaliseren, moeten we begrijpen 
wat acceptatie inhoudt en welke factoren daarop van invloed zijn. 
 
2.7.1. Definitie gebruikersacceptatie  
Acceptatie van innovatie wordt gedefinieerd als de positieve beslissing om er gebruik van te 
maken. Het tegenovergestelde van acceptatie is afwijzing van de nieuwe technologie 
(Taherdoost, 2017). In het geval van de Cartken houdt het in dat de robot geaccepteerd wordt 
als studenten of werknemers een bestelling plaatsen en daarmee akkoord gaan met een 
interactie met de bezorgrobot (samenwerking), zie figuur 18.  
De voetgangers daarentegen maken geen bewuste keuze om gebruik te maken van de 
Cartken, maar moeten wel akkoord zijn met de aanwezigheid van de robot op het trottoir 
(samenleven). We zoomen hieronder verder in op deze twee groepen in het robot 
bezorgproject. 

 
Figuur 18: Acceptatie innovatie 

2.7.2. Gebruikersacceptatie factoren toegepast op bezorgrobot EUR 
Het tot stand komen van gebruikersacceptatie hangt af van vele factoren, zoals het uiterlijk 
van de robot, sociale interactie vaardigheden en de functie van de robot. Het ‘Service Robot 
Acceptance Model’ (sRAM) (Wirtz, et al., 2018) is een model dat helpt bij het inzichtelijk krijgen 
van de verschillende factoren die van invloed zijn op de gebruikersacceptatie, zie figuur 19. 
De factoren zijn opgedeeld in 3 klassen; functionele elementen, sociaal-emotionele elementen 
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en relationele elementen (Wirtz, et al., 2018). Voor de uitwerking van het sRAM model, zie 
bijlage 4. 

 

Figuur 19: “Service Robot Acceptance Model” (sRAM) 

Aanpak 
Het Service Robot Acceptance model laat zien dat de Cartken voor SPAR een grote kans heeft 
op gebruikersacceptatie. Des al niet te min wordt dit de eerste bezorgrobot in Nederland en is 
er onderzoek nodig naar gebruikersacceptatie. In het implementatieproces is het van belang 
om de mens altijd in de loop te houden (Human Centered Design).  

Tijdens de pilot is er vraag vanuit DAM naar feedback over specificaties van de 
gebruikersacceptatie en ook naar de sociale gevolgen van het gebruik. Vragen die van belang 
zijn voor verdere en definitieve acceptatie zijn: Wat voor invloed heeft de Cartken op de sociale 
interactie tussen mens-mens? Wat voor invloed heeft de Cartken op het bewegingspatroon 
van de mens? Wat voor invloed heeft de Cartken op het consumeergedrag van de mens?  

Voor onderzoek adviseren we een aantal suggesties: 

 Zorg voor platforms waar meningen en zorgen gedeeld kunnen worden.  
 Houd interviews en neem enquêtes af gedurende de pilot om zo een duidelijker beeld 

te krijgen van het gebruikersacceptatie proces te krijgen. 
 Verwerk de resultaten en onderzoeksmateriaal in een beknopt onderzoek, ook ter 

evaluatie. 

2.8. Communicatie 

Communicatie zal na een Go op het implementatieplan tijdens de realisatiefase worden 
georganiseerd met de verschillende stakeholders. Het doel hiervan is om communicatie 
gestructureerd, d.w.z. via vooraf afgesproken kanalen en boodschappen, naar buiten te 
brengen. Daarnaast is het hebben van een duidelijk communicatieplan bij calamiteiten- en 
crisissituaties noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen en de juiste boodschappen uit te 
dragen. 
 
In de bijlage 5 en 6 is een eerste concept communicatieplan en crisis- en calamiteitenplan 
uitgewerkt, waarin aandacht is voor marketing en design, mediacommunicatie, communicatie 
over het project, informatie voor de gebruikers en crisis-  en calamiteiten. Hierbij wordt verder 
specifiek aandacht besteed aan Q&A’s bij algemene communicatie en crisis- en calamiteiten. 
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3. Projectorganisatie, planning en 
financiën 

Het kernteam van DAM bestaat uit: 
 Ahmed Hashish (DAM) – Projectleider 
 Michael Chin (DAM) – technisch specialist op robots 
 Tim Klein (DAM) – projectmanager slimme logistiek en expert supply chain  
 Alwin Bakker (DAM) - Directeur DAM 
 Robert Boshouwers (DAM) - Directeur DAM 
 
Daarnaast wordt DAM ondersteund door de volgende personen uit de projectgroep: 
 Erwin Binneveld – SPAR University 
 Kyra van Elswijk – SPAR University 
 Bas Takens – EUR Real Estate & Facilities (REF) 
 Daisy Zevenbergen –EUR Real Estate & Facilities (REF) 
 Ben van der Kemp – EUR Real Estate & Facilities (REF) 
 Giuliano Mingardo – EUR Erasmus School for Economics (ESE) 
 
De projectgroep en het kernteam worden ondersteund door de gemeente Rotterdam en de 
MRDH: 
 Patrick van Norden – MRDH 
 Rosemarijn de Jong – Gemeente Rotterdam  
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De planning voor het realiseren van de bezorgrobots op het campusterrein van de EUR is weergegeven 
in tabel 3. 

 

 
 
De planning voor de operatie in fase 1 is als volgt: 
 
Tabel 4: planning operatiefase 

 
  

Verantwoordelijk
e 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Delen implementatieplan met stakeholders DAM X
Definitieve versie implementatieplan Allen X
Transport robots DAM X
Inregelen/setup robots DAM X
Stalling voorbereiden SPAR

Stroomvoorziening aanleggen
Ruimte inrichten voor veilige en bewaakte stalling

Control room DAM
Locatie vinden op de EUR voor control room

Toelating door EUR committee EUR X

Leasing overeenkomst met Cartken DAM X
Samenwerkingsovereenkomst met SPAR DAM X
Verzekeringspremies opstellen DAM X

Communicatie- en incident managementplan Allen X
Overleggen plannen DAM X
Q&A's & evt. flyers Allen

Wrappen robot Cartken X
Bebording als communicatieonderdeel EUR X
Events plannen SPAR + DAM X

Openingsceremonie SPAR X
Uitnodigen minister DAM
Uitnodigen stakeholders en pers Allen
Bezoeken plannen met stakeholders en geïnteresseerden DAM + SPAR

Persberichten voorbereiden en uitdoen Allen

Definitieve versie concreet onderzoeksplan EUR X
Onderzoek uitvoeren bij FMP EUR + DAM

Wekelijkse projectmeetings plannen DAM

SeptemberAugustusJuni Juli

Project meetings

Communicatie

Onderzoek / kennisontwikkeling

Operationele voorbereiding

Contracten

Deliverable
Verantwoor
delijke September Oktober November December Januari Februari

Operatie
Start operatie Twee robots in operatie DAM
Beheer en onderhoud robots Goed functioneren robots (technisch, onderhoud) DAM
Beheer en onderhoud app Goed functionerende app SPAR
Beheer en onderhoud stalling en laadinfra SPAR
Beheer en onderhoud lokale infrastructuur tbv de proef EUR
Leasecontract met Cartken DAM

Onderzoek / kennisontwikkeling
Start onderzoek DAM
Start onderzoek en beantwoorden leervragen Rapport met de uitkomsten opgesteld door studenten DAM
Evenementen
Communicatie- en incident managementplan Allen

Overleggen plannen DAM
Q&A's & evt. flyers Allen

Persberichten voorbereiden en uitdoen Allen
Evaluatie
Evaluatiesessie organiseren Dagdeel met presentaties en afsluiting fase 1 DAM

Go/No moment voor fase 2
Communicatie
Maandelijkse afstemming met project- en begeleidingsgroep DAM

Tabel 3: Projectplanning voor de realisatiefase 
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Financiën 
 
De kostenraming voor fase 1 is als volgt opgebouwd: 
 

 
 

System characteristics Totaal fase 1
Phase #
Time Month
Robots #
Operation (hours per day) hours per day

Robots Totaal fase 1
Service lease (2 robots) 2.000€           
Sercice lease (3-10 robots) 1.800€           
Integration and setup (one time) 10.000€         
Shipping (first order; per robot) 2.500€           
Shipping (next orders; per robot) 1.000€           
Spare parts and toolkit (10 robots per site) 500€               
TOTAL ROBOT COSTS 39.500€        

Infrastructure Totaal fase 1
Infrastructural adjustment costs (one time) Euro
Infrastructural adjustment costs (extenision) Euro
TOTAL INFRASTRUCTURE 15.000€        

Operations Totaal fase 1
Initial setup per site 15.000€         
Communication 2.500€           
Power, Stabling etc (per robot, untill 4) 250€               
Power, Stabling etc (5-10 robots, per robot) 100€               
Insurance, data etc (per robot) 50€                 
TOTAL OPERATIONAL COSTS 19.300€        

Staffing Totaal fase 1
Safety operator #
Staffing rate Safety operator (per month) 4.800€           
Projectmanagement
- Initial set up project 25.000€         
- Expansion 1 20.000€         
- Expansion 2 20.000€         
Regular per per month 2.000€           
TOTAL STAFFING COSTS 73.800€        

Total costs Totaal fase 1
TOTAL COSTS (without contingencies) Euro 147.600€      
Contengencies 15% 22.140€         
TOTAL COSTS (with contingencies) Euro 169.740€      
TOTAL COSTS per robot per month Euro
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De totale kosten incl. 15% onvoorzien komen uit op €169.740,-. Om de kosten te dekken, worden deze 
verdeeld onder de verschillende partijen: 
 

Partij  Kostenpost In-kind/In-cash Totaal: 
DAM Inzet en gebruik robots 

Personeelskosten 
In-cash €113.300,- 

EUR Infrastructurele 
aanpassingen en 
communicatie 

In-kind €15.000,- 

SPAR Operatie (Stalling en 
elektra) 

In-kind €19.300,- 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Memo gemeente Rotterdam over juridisch 
afgesloten terrein 

      

Aan : Projectteam Robot voedselbezorging SPAR     Notitie 

Datum: 25 maart 2021         Stadsontwikkeling  

Betreft: Juridische notitie pilot robot voedselbezorging SPAR   Afdeling V&V 
Zuid  
          MOB Gezond 
 
                   Bezoekadres: De Rotterdam Wilhelminakade 179, Rotterdam 
                           Postadres: Postbus 6575 3002 AN Rotterdam 
              Internet: rotterdam.nl/ 

Van: Cathelijne Lupker 
E-mail: ca.lupker1@rotterdam.nl 

1. Inhoud project 

Dit project ziet toe op een eerste uitrol met bezorgrobots in Nederland. Het gaat hier om een eerste 
oplossing met automatisch rijdende bezorgrobots voor bezorging van kleine pakketten. Dit project ziet 
toe op de eerste gerobotiseerde oplossing voor voedselbezorgingen op een Universiteit/Campus. 

Het project zal plaatsvinden op het Campusterrein van de Erasmus Universiteit te Rotterdam (hierna te 
noemen: EUR). Dit terrein/omgeving biedt de juiste mogelijkheden voor bezorgingen. Door constante 
stroming van personen op de Campus biedt deze dienst veel perspectieven. Ook is het project goed uit 
te breiden, dit gezien de locaties van de SPAR en de omliggende gebouwen. Daarnaast is een grote 
kans aanwezig op een toenemende vraag en biedt de locatie juiste mogelijkheden tot opschaling. 

Het project draagt bij aan het innovatieve karakter van het gebied en draagt daarnaast bij aan de zero-
emissie norm in Rotterdam. Ook draagt het bij aan het elektrificeren van de regio. Dit project zal in 2021 
plaatsvinden, waarbij de resultaten bijgehouden zullen worden en data verzameld zal worden. Dit project 
zal door middel van gefaseerde implementatie plaatsvinden: 

 Fase 1: pilot 3 maanden 
 Fase 2: pilot 3-12 maanden 
 Fase 3: uitrollen bezorging op andere Campussen 

In het kort kan het projectdoel als volgt worden omschreven: 

 -  Robot voedselbezorging mogelijk maken in Nederland om het tekort aan bezorgers tegen te 
gaan; 

 -  Werken richting de zero-emissie zone in Rotterdam van 2025; 
 -  Bevorderen van elektrificeren van de buitenruimte; 
 -  Toepassing bezorgrobot kan zorgen voor een stijgende vraag naar bezorging voedsel 

(en andere goederen) op de Campus; 
 -  Makkelijke en snelle service voor studenten en bezoekers die hun eten bezorgd willen 

hebben op hun locatie op de Campus; 
 -  Last-mile wordt hiermee overgenomen door automatische voertuigen; 
 -  Draagt bij aan een innovatieve uitstraling van het gebied; 
 -  De opgedane ervaringen kunnen bijdragen bij de opschaling van de robots en uitrol 

over de rest van Nederland. 
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Blad: 2/4           
Datum: 25 maart 2021          

1. Vraagstelling 

Is het Campussterrein van de EUR waar de bezorgrobot in 2021 gaat rijden een niet-openbare weg 
zoals bedoeld in artikel 4 Wegenwet en kan de pilot worden uitgevoerd zonder het volgen van de 
Experimenteerwet? 

2. Beantwoording 

Gekozen is voor het Campusterrein van de EUR voor de uitrol van dit project. Het Campusterrein is een 
dynamisch gebied met veel gebruikers. De meeste gebouwen zijn bereikbaar voor bezorging en 
daarnaast is hier sprake van een unieke usecase. Ook heeft het Campusterrein veel potentie. Zeven 
gebouwen zijn beschikbaar voor bezorging voor de robot. 

De Wet heeft bepaald dat het gebruik van een geautomatiseerd voertuig niet zomaar kan op juridisch 
openbare wegen zoals bedoeld in artikel 4 Wegenwet. Hiervoor is de Experimenteerwet in het leven 
geroepen. Om dus te bepalen of hier zonder Experimenteerwetvergunning aan de slag gegaan kan 
worden, moet worden geconstateerd of hier sprake is van een niet-juridisch openbare weg in de zin van 
de Wegenwet. 

De gemeente heeft als wegbeheerder van een weg op grond van de Wegenwet een aantal 
verplichtingen voor (het onderhoud aan) de weg. Deze verplichtingen gelden voor alle openbare wegen. 
Een weg is openbaar in de zin van artikel 4 van de Wegenwet als het aan bepaalde wettelijke 
voorwaarden voldoet. Als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, dan is een weg juridisch 
openbaar. Het gevolg daarvan is dat een weg voor andere weggebruikers toegankelijk moet blijven. 
Daarom is het niet toegestaan dat een weg, door bijvoorbeeld het plaatsen van slagbomen of hekken, 
(tijdelijk) wordt afgesloten. Ook een particuliere weg kan openbaar zijn als aan de wettelijke eisen wordt 
voldaan en mag niet (tijdelijke) worden afgesloten. De gemeente kan alleen van haar verantwoordelijk 
(en daarbij komende aansprakelijkheidsrisico’s) als wegbeheerder worden ontslagen door de weg met 
een besluit aan de openbaarheid te onttrekken. 

De gemeente heeft als eigenaar van zelfrijdende voertuigen eveneens een bepaalde 
verantwoordelijkheid voor het voorkomen van schade aan andere verkeersdeelnemers. Deze 
verantwoordelijkheid (en dus ook het risico op aansprakelijkheid) heeft de gemeente op grond van de 
Wegenverkeerswet op het moment dat de weg feitelijk voor andere verkeersdeelnemers toegankelijk is. 
Het afsluiten van de openbare weg, om zo de aanwezigheid van andere verkeersdeelnemers te 
voorkomen, komt in strijd met de verplichting uit de Wegenwet om de weg toegankelijk te houden. Als 
een weg openbaar is in de zin van de Wegenwet, dan mag die dus ook niet zomaar worden afgesloten 
(bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken of een wegversperring). 

Het Campusterrein een niet-openbare weg in de zin van artikel 4 Wegenwet. Op het bord aan de 
rechterzijde van de weg is namelijk aangegeven dat het een eigen terrein betreft. De Erasmus heeft de 
weg fysiek afgesloten door een hek met daarop een verbodsbord te plaatsen. Ook heeft de Erasmus 
de afgesloten weg gescheiden van het trottoir en het fietspad door het plaatsen van varkensruggen. 
Verder heeft de Erasmus een tweetal slagbomen áchter het hek geplaatst. Hoewel aan de linkerzijde 
het hek (op het moment van het nemen van de foto) niet is gesloten, gaat de slagboom alleen open 
voor bepaalde medewerkers van de Erasmus, de weg ook via de linkerzijde niet voor één ieder 
toegankelijk. Het Campusterrein is te allen tijde in eigendom geweest van de EUR. 
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Blad: 3/4            

Datum: 25 maart 2021 

Een niet-openbare weg kan op diverse manieren worden vormgegeven. Het Campusterrein van de EUR 
is geheel uit de openbaarheid gehaald, d.w.z.: hekken er omheen, bord “eigen weg”, bord “legimitatie 
verplicht” en een toelatingsbeleid bij de toegangspoort. Ondanks het feit dat niet het bord “verboden 
voor onbevoegden” is geplaatst, heeft jurisprudentie bepaald dat wanneer het bord “eigen weg” 
aanwezig is en het terrein in het hekwerk staat, hier sprake is van private grond. De onderhoudsplicht 
en zorgplicht van het Campusterrein liggen dus volledig bij de eigenaar van het terrein, niet meer bij de 
gemeente Rotterdam. Eigenaar is de EUR en is dus private grond. De gemeente heeft haar handen van 
dit stuk terrein ervan gehaald. De Wegenverkeerswet is hier van toepassing verklaard door de EUR. Dit 
is duidelijk gemaakt door bebording. 

Ondanks het feit dat het hier om een niet-juridisch openbare weg gaat in de zin van de Wegenwet, is 
het Campusterrein wel openbaar toegankelijk voor langzaam verkeer, d.w.z. voetgangers en fietsers. 
Het langzame verkeer wordt namelijk niet door middel van een slagboom tegengehouden. Dat het 
Campusterrein openbaar toegankelijk is voor langzaam verkeer heeft geen invloed op de 
Experimenteerwet, maar wel op de aansprakelijkheid van de eigenaar van het voertuig. De eigenaar 
van het voertuig moet zorgdragen voor het feit dat het langzaam verkeer goed wordt gewaarschuwd 
over de pilot en de aanwezige bezorgrobot op het Campusterrein. Dit door middel van bebording. 
Belangrijk is dus duidelijk te hebben voordat de pilot start wie de eigenaar is van het voertuig (de 
bezorgrobot) om zo bovenstaande voldoende te kunnen waarborgen. Men houdt als eigenaar van de 
private grond (dus de EUR) zorgplicht over het langzame verkeer. In hoeverre dit gaat wordt 
uitgevochten in jurisprudentie. Hierbij het advies jurisprudentieonderzoek uit te voeren ten aanzien van 
de zorgplicht op langzaam verkeer. 

3. Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat voor deze pilot niet de Experimentweerwet hoeft te worden gevolgd 
omdat hier sprake is van een niet-openbare weg in de zin van artikel 4 Wegenwet. Op niet-openbare 
wegen in de zin van artikel 4 Wegenwet kan zonder Experimentweerwetvergunning worden getest. 

Blad: 4/4           
Datum: 25 maart 2021 
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Bijlage 2: Productenoverzicht robotbezorging 

Dranken 

Coca cola 500ml 
Coca cola zero 500ml 
Fanta 500ml 
Lipton ice tea green 500ml 
Spa rood 500ml 
Spa blauw 500ml 
O2 water lemon-grapefruit 750ml  
Red bull 250ml 
Red bull sugarfree 250ml  
Chocomel 300ml 
DE ice cappucino 
SPAR sinaasappelsap 500ml 
SPAR sinaasappel aardbei 500ml  
SPAR sinaasappel kiwi 500ml 
SPAR sinaasappelsap 250ml 
SPAR sinaasappel aardbei 250ml  
SPAR sinaasappel kiwi 250ml 
Vifit bosvruchten 500 ml  
Melkunie Halfvolle melk 500ml 
Melkunie karnemelk 500ml 

 
Eten 

Italiaanse bol carpaccio  
Volkorenbol carpaccio 
Italiaanse bol zalm 
Volkorenbol zalm 
Wit stokbrood brie 
Volkoren stokbrood brie 
Wit stokbrood gezond 
Volkoren stokbrood gezond 
SPAR sandwich ei-bacon 
SPAR sandwich falafel 
SPAR wrap falafel hummus 
SPAR wrap gerookte zalm bieslook  
SPAR wrap spicy kip 
Maaltijdsalade gegrilde kip  
Maaltijdsalade geitenkaas 
Maaltijdsalade zalm 
Maaltijdsalade couscous falafel  
Buddha salade couscous falafel 
Lunch salade caesar 
Lunch salade Italiaans 
Melkunie protein kwark aardbei  
Alpro granola vanille 
Breaker aardbei 
Breaker high protein bosbes + banana 

 
Snacks 

American cookie triple chocolate  
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Appelflap 
Gevulde koek 
Roomboter croissant  
Kaascroissant 
Saucijzenbroodje  
Frikandelbroodje 
Banaan 
Appel 
SPAR meloenmix 250 g 
SPAR groenteshaker met yoghurtdip  
Zakje snackworteltjes 
Duyvis notenmix cranberry 
Lays paprika 45g 
Lays naturel 45g 
Doritos nachos cheese 44g 
Milka oreo 
Barebells protein salty peanut 
Oreo classic vanille 
Btween melk chocolade 
Autodrop cadillacs 
Red band 
Smint peppermint xl 
Sportlife smash mint blister  
Fisherman's friend original extra strong 
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Bijlage 3: Set-up en proefperiode Cartken 

Categorie  Planning  Duur Beschrijving 

Integratie en pre-
voorbereiding  

3 weken voor 
start 

1 week  

 Cartken ontmoet met het technische team van 
de klant om inzicht te krijgen in de orderstroom 
en hoe herkomst- en bestemmingspunten te 
ontvangen. Cartken heeft een API beschikbaar 
voor integratie of kan manieren met minder 
wrijving vinden om informatie door te geven. 

 Cartken brengt ook het inzetgebied in kaart om 
eventuele obstakels zoals oversteekplaatsen, 
constructies, trappen enz. te bekijken.  

Set-up  1 week voor 
start  

4 uur/dag 
2-5 dagen  

 Cartken voert testopdrachten uit door de 
gehele operationele stroom en integratie om 
alle verbindingen te testen. 

 Er is een safety operator nodig tijdens de 
installatie om alle robots gereed te maken, 
1 operator per robot om ervoor te zorgen dat 
de installatieperiode soepel verloopt.  
  

 
Eerste 
implementatiefase  

Eerste 2 
proefweken  

4 uur/dag 
4 dagen/week  

 Cartken start de implementatie met een 
beperkt aantal uren en dagen om 
aanpassingen te doen aan 
autonomiemodellen en padplanning. 

 De eerste implementatiefase maakt het ook 
mogelijk om feedback en verbeteringen op te 
nemen naarmate we meer leren. 

 In deze fase zijn nog steeds operators nodig 
om de mensen in de omliggende omgevingen 
te laten wennen aan robotinteractie. 
Bovendien moeten de robots mogelijk 
opnieuw worden opgestart of verplaatst als we 
dode zones bij verbindingen vinden. In de 
andere fases worden ook met operators 
gereden om veiligheid te verhogen en het 
juridisch mogelijk te maken om te rijden.   

Implementatiefase 
opvoeren  

Volgende  
4 proefweken 

8 uur/dag 
5 dagen/week 

 Als er geen belangrijke functies van bovenaf 
nodig zijn, voer dan op tot meer uren en dagen 
gebruik. 

 Blijf feedback verzamelen en verbeteringen 
aanbrengen op basis van observatie van 
robots in operatie.  

Operationeel 
overeenkomende 
implementatiefase  

Laatste  
6 proefweken 

10+ uur/dag 
7 dagen/week 

 Op voorwaarde dat het bovenstaande soepel 
is verlopen, kan er worden begonnen met 
afstemmen op de bedrijfsuren. 
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Bijlage 4: Elementen van sRAM toegepast op Cartken 

 

 

Functionele elementen 

Perceived ease of use 

Een belangrijk punt in het gebruikers acceptatie is het gemak waarmee de technologie te 
gebruiken is. In het geval van de Cartken houdt het in dat de bestel app makkelijk te gebruiken 
is en de bezorging vlekkeloos verloopt. Voor de voetgangers daarentegen is het belangrijk dat 
de robot geen obstakel vormt en meegaat in het wandelgedrag van de voetgangers. Belangrijk 
hierin is dat de manoeuvres van de robots voorspelbaar en intuïtief zijn. Zo rijdt de robot op 
wandelsnelheid en geeft de robot duidelijk aan als hij afslaat. 

Perceived usefulness 

Om een robot te accepteren moeten we de toegevoegde waarde van de robot inzien. 
Studenten en werknemers van EUR hebben gemiddeld een uur pauze waarin we lunchen en 
graag even willen ontspannen. Wanneer de Cartken je lunch brengt scheelt dat tijd en kan de 
pauze vrij besteed worden. Daarbij biedt de Cartken kansen tot het stimuleren van sociale 
interactie. Bij goed weer wordt er dan bezorgd bij de vele picknick gelegenheden op het 
campusterrein en vormt er een samenkomst van vrienden en/of collega’s die nu de pauze 
samen kunnen spenderen. 
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Subjective social norms 

De sociale invloeden van buitenaf wordt ook wel de sociale norm genoemd. Bij het eerste 
gebruik van een nieuwe technologie ervaren we een mentale gebruiksdrempel. Vaak kijken 
we nog even de kat uit de boom totdat we positieve ervaringen van vrienden of kennissen 
horen. Het gebruikersacceptatie proces neemt doorgaans wat tijd.   

Social-emotional elements 

Perceived humanness 

Het is een menselijke eigenschap om menselijke kenmerken toe te kennen aan objecten, ook 
wel bekend als antropomorfisme. Voorbeelden zijn o.a. koplampen die als ogen worden 
gezien, een autogrill als mond, maar ook naam geven aan robot helpt om een band te 
scheppen (bv. Luuk). Het toekennen van deze menselijke eigenschappen heeft als voordeel 
dat het de empathie jegens robots verhoogd. De koplampen van de Cartken bezorgrobot 
duiden aan op ogen en ook het formaat draagt bij aan de cuteness factor. Het verhogen van 
de empathie en het vormen van een sociale band zorgt voor een hogere gebruikersacceptatie 
en een lagere drang voor vandalisme. Eerder onderzoek van de Technische Universiteit 

Delft wees al uit dat een vergelijkbaar design van de Cartken bezorgrobot hoog in de voorkeur 
design ranking eindigt. 
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Perceived social interactivity 

Tijdens mens-robot interactie staat sociale intelligentie centraal. Belangrijk is dat de robot aan 
een level van sociale intelligentie voldoet. Nog belangrijker is dat de sociale intelligentie van 
de robot moet met matchen met de verwachtingen van de mens. In het geval dat de robot 
bijvoorbeeld spraak lijnen gebruikt om gedag te zeggen, wordt er verwacht dat de robot in staat 
is om een gesprek te voeren. Wanneer de klant dan een gesprek start maar geen reactie krijgt 
van de robot ontstaat hier discrepantie (Torrey, et al., 2006). De kunst is om de mens op intuïtie 
aan te laten voelen wat de robot wel of niet kan. Door de robot bijvoorbeeld te laten toeteren 
of met zijn lichten te laten flikkeren voorkom je de verwachting van spraak bij de robot.  

Perceived social presence 

Waargenomen sociale aanwezigheid is de mate waarin mensen denken dat ze met een ander 
sociaal wezen zijn (Wirtz, et al., 2018). Wirtz, et al. omschrijft het als het gevoel hebben dat de 
robot zorgt en echt aanwezig is in het moment. Deze factor is vooral in het belang voor sociale 
conversatie robots, zoals zorgrobots. De bezorgrobot hoeft geen gehele conversaties te 
voeren en emoties te tonen om zijn functie uit te kunnen voeren.         

Relational elements 

Trust 
Vertrouwen verwijst naar het gevoel van veiligheid en comfort. Robots met meer mensachtige 
eigenschappen wordt als meer vertrouwelijk beschouwd (zie hiervoor perceived humanness). 
De robot inzetten als mascotte van de EUR is een goede stap in het creëren van vertrouwen. 
Het feit dat de EUR de bezorgrobot aanstelt als mascotte induceert betrouwbaarheid en 
daarnaast geeft het een gevoel van verbondenheid en trots. 

Enjoyment 
Een grote factor in het bijdragen aan de gebruikersacceptatie is het ondervinden van plezier 
in het gebruik van de robot. Wanneer een vrolijke robot je eten komt bezorgen vergroot dat het 
vermeende plezier. 

  



 
 

 36

Bijlage 5: Communicatieplan 

Los bijgevoegd 
 

Bijlage 6: Crisis- en calamiteitenplan 

Los bijgevoegd 
 


