
 

Transport 
Moderne vervoerssystemen 
 

Hoe kun je files voorkomen zonder dat mensen de auto moeten laten staan? 
 
Met de auto sta je vaak in de file. En toch blijven mensen in de auto stappen. Hoe kan je de 
files oplossen zonder dat mensen de auto moeten laten staan?  

Stel dat je 's morgens in je auto stapt en dat je daarna aansluit bij een lange ketting 
autootjes die over een zeer uitgebreid systeem rijden. De auto's rijden elkaar dan niet 
meer in de weg en er ontstaan minder files. Je auto moet dan het systeem kunnen volgen 
en net zo hard rijden als alle andere auto's. Dat kan, als er een onzichtbare rails in de weg 
ligt. Bijvoorbeeld magnetische staafjes. Over de hele weg worden magnetische staafjes in 
de weg geplaatst die gevolgd kunnen worden door voertuigen.  

Er bestaan ook andere systemen die in de weg geplaatst worden. Die werken net als de 
magnetische staafjes. Hier zitten sensoren in lange lappen rubber gestopt in de weg. 
Speciaal uitgeruste auto's kunnen deze sensoren zien en volgen. Zo blijven ze mooi op 
dezelfde snelheid rijden en hoeft er niet eens gestuurd te worden.  

Er zijn ook systemen waar de auto's elkaar kunnen volgen en niet de weg. Zo krijg je ook 
een mooi treintje. Er worden technieken ontwikkeld die werken met radar. Een bol in de 
bumper stuurt radargolven uit en die ketsen weer terug van de voorganger. De computer 
in de auto kan dan uitrekenen hoe hard de voorganger rijdt en hoever weg die is. Zo kan je 
computer de juiste snelheid regelen en kan de auto afstand houden. 

Er bestaan al auto's die hun voorgangers kunnen zien en vervolgens afstand kunnen 
houden. Als deze technieken in de toekomst nog beter worden en uitgebreid worden 
toegepast, staan we misschien niet zo vaak meer in de file. 


