
INNOVATIE-
STROOK
Op de A58 tussen E!ndhoven 
en T!lbur" st##n v##$ f!les% 
We"verbred!n" moet d!t pro-
bleem oplossen, m##r d#t !s 
n!et het en!"e doel v#n de 
wer$z##mheden% Met het pro-
&ect InnovA58 test R!&$sw#ter-
st##t op een 1400 meter l#n"e 
‘Innov#t!estroo$ A58 'loosters’ 
een n!euwe, duurz#me m#n!er 
v#n wer$en en bouwen% 
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DUURZAAM
DOOR

BRABANT
De A58 moet de snelweg van de 

toekomst worden. Sleutelwoorden: 
slim en duurzaam.

BAMBOE 
Alles op en rond de we" moet 
#ls het even $#n !n een(duur-
z##m(&#s&e worden("esto$en% 
Den$ ##n st#len v#n"r#!ls en 
we"port#len !n een houten 
‘&#s’, v!#ducten en bru""en v#n 
hern!euwb##r m#ter!##l, l#n-
t##rnp#len met ener"!ezu!n!"e 
ledl#mpen, "elu!dsschermen 
v#n or"#n!sch of rec)cleb##r 
m#ter!##l mét zonnep#nelen 
en ver$eersborden v#n "e-
m##!d berm"r#s, b#mboe of 
"erec)cled pl#st!c% 

EMISSIEVRIJ
‘B!& de ##nle" v#n een we" 
w!llen we zoveel mo"el!&$ met 
em!ss!evr!& m#ter!eel wer$en’, 
ze"t Hen$ Schuurm#n, Ad-
v!seur(Ver$eersm#n#"ement 
&(Sm#rt Mob!l!t)(b!& R!&$sw#-
terst##t% ‘Op de A58 zetten 
we b!&voorbeeld een ele$tr!-
sche #sf#ltspre!dm#ch!ne !n, 
w##rmee we 46 ton CO2 per 
&##r besp#ren !n ver"el!&$!n" 
met het d!eselmodel% Oo$ "e-
bru!$en we l#"e temper#tuur 
#sf#lt v#n c!rc# 90˚C met een 
hoo" rec)cl!n"percent#"e% 
Deze #sf#ltmen"sels verbru!-
$en veel m!nder ener"!e d#n 
de tr#d!t!onele v#r!#nten v#n 
160 * 180˚C% Em!ss!eloos wer-
$en $omt zo steeds d!chterb!& 
en d##rmee oo$(onze #mb!t!e 
om !n 2030 $l!m##tneutr##l en 
c!rcul#!r te z!&n%’
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VERTRAGING
Door stikstofproblemen 

is de wegverbreding 
2,5 jaar uitgesteld. Het 
testen van innovaties 

gaat wel door. 

VERZORGING 
2.0
Door de opm!rs v!n ele"tr#-
sche !uto’s #s er een $roe#ende 
vr!!$ n!!r ener$#e% Oftewel& 
m#nder benz#nepompen en 
veel meer snell!ders of ple""en 
om w!terstof te t!n"en% Om 
te zor$en d!t er voldoende 
$roene stroom besch#"b!!r 
#s, "omen er ‘ener$' hubs’ d#e 
duurz!me ener$#e lo"!!l op-
we""en en opsl!!n% Ander pl!n& 
verzor$#n$spl!!tsen u#trusten 
met Sm!rt Mob#l#t' f!c#l#te#ten, 
zod!t vr!chtw!$ench!uffeurs 
en !utomob#l#sten l!n$s de 
snelwe$ of v#! #n-c!r s'stemen 
!ctuele #nform!t#e "r#($en over 
het !!nt!l vr#(e p!r"eerpl!!tsen 
en l!!dple""en%

INFO 
IN DE AUTO
Door $ebru#" te m!"en v!n 
d!t! en d#$#t!l#ser#n$ w#l R#("s-
w!terst!!t het ver"eer op de 
A58 sl#mmer en ve#l#$er m!"en% 
Den" b#(voorbeeld !!n het 
re!lt#me besch#"b!!r stellen 
v!n re#s- en route-#nform!t#e 
#n de !uto, zod!t bestuurders 
een !ltern!t#eve route "unnen 
"#ezen !ls er f#le #s% Een st!p 
verder $!!t het !ls de !uto 
!utom!t#sch z#(n snelhe#d !!n-
p!st op b!s#s v!n de #n-c!r 
#nform!t#e% Op de l!n$e ter-
m#(n heb (e d!n n#et eens meer 
#nform!t#e- en m!tr#xborden 
nod#$ l!n$s de we$%
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