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EU-onderzoeksproject interACT: HELLA ontwikkelt 
communicatieconcept voor autonoom rijden 
 
Nieuwe verlichtingsmodules gaan zorgen voor communicatie tussen 

geautomatiseerde voertuigen en andere weggebruikers. 
 
Nieuwegein, Januari 2018. Als voetgangers de straat oversteken voor een auto, 

zoeken ze vaak oogcontact met de bestuurder. Maar als er volledig geautomatiseerde 

voertuigen in het verkeer komen, hoeven bestuurders minder met het verkeer bezig te 

zijn. Dus is er een andere manier van communiceren nodig. In het kader van het EU-

gefinancierde onderzoeksproject interACT zal verlichting- en elektronica-expert HELLA 

samen met projectpartners de komende drie jaar onderzoeken hoe communicatie 

tussen geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde weggebruikers als voetgangers en 

fietser eruit kunnen zien. Hierbij ligt de focus in eerste instantie op personenwagens in 

een stedelijke omgeving. 
 
Als het gaat om communicatie tussen personen en voertuigen heeft verlichting altijd 

een specifieke rol gehad. “Toch zijn de huidige verlichtingssystemen binnen en buiten 

het voertuig bij lange na niet genoeg om oogcontact, gebaren en taal te kunnen 

vervangen,” zegt Dr. Michael Kleinkes, Vice President Development Lighting & 

Innovation bij HELLA. “In het kader van dit project onderzoeken en ontwikkelen we 

daarom een systeem die dat op betrouwbare wijze kan bereiken.” 
 
De onderzoekers zullen eerst definiëren in welke situaties communicatie noodzakelijk 

is. Vervolgens worden methodes onderzocht om deze communicatie op de best 

mogelijke manier te bewerkstelligen – hetzij met projecties, symbolen of kleuren. 

“Communicatie moet immers niet alleen ’s nachts werken, maar ook overdag,” verklaart 

Kleinkes. “Bovendien moet het duidelijk en intuïtief zijn en wereldwijd werken.” HELLA 

zal uiteindelijk een prototype creëren en het verlichtingssysteem integreren in een 

voertuig. Om dit mogelijk te maken, zullen de projectpartners de hele waardeketen 

dekken. 
 
Onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke onderdelen van het HELLA-DNA. De focus 

zal liggen op technologieën voor de algemene markttrends in de auto-industrie, zoals 

autonoom rijden, connectie & digitalisering, efficiëntie & elektrificatie en 

individualisering. Tegen deze achtergrond wordt de ontwikkeling van geavanceerde 
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verlichtingssystemen steeds belangrijker. Verlichting zal in de toekomst ook andere en 

aanvullende functies vervullen. 

 

 

De tekst van dit persbericht vindt u ook terug op www.hella.nl.  

Overeenkomstig beeldmateriaal vindt u in onze persdatabase onder: www.hella-press.com. 

HELLA BENELUX BV is onderdeel van een wereldwijde, onafhankelijke familieonderneming 

met 38.000 werknemers en 125 vestigingen in meer dan 35 landen. Het hoofdkantoor is 

gevestigd in Lippstadt, Duitsland. HELLA richt zich op de drie pijlers: Parts, Tools & Services, 

door middel van een voortdurend groeiend productassortiment, professionele 

werkplaatsuitrusting en eersteklas service. Met meer dan 33.000 producten biedt HELLA een 

buitengewoon uitgebreid programma aan voertuigspecifieke onderdelen, universele onderdelen 

en accessoires. In verschillende joint ventures zijn bovendien complete voertuigmodules, 

aircosystemen en boordnetten ontstaan. Dankzij bijna 7.000 wetenschappelijke onderzoekers en 

productontwikkelaars is HELLA één van de belangrijkste innovatiepioniers op de markt. De 

service van HELLA vertaalt zich door professionele ondersteuning aan de werkplaats d.m.v. 

trainingen, technische informatie en een hotline alsmede intensieve betrokkenheid binnen het 

Hella Service Partner garageconcept. Bovendien behoort het HELLA concern met een omzet 

van 6,6 miljard euro (boekjaar 2016/2017) tot de top 40 van wereldwijd actieve 

autotoeleveranciers én tot de 100 grootste industriële ondernemingen in Duitsland. 

 
 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij:  
 
HELLA BENELUX BV 
Linda Steehouwer 
Communicatie 
Celsiusbaan 2  
Postbus 1398  
3430 BJ Nieuwegein  
+31 (0)30 60 95 611  
bnl.communication@hella.com 
www.hella.nl 
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