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InTraDE - Demonstration of the intelligent autonomous vehicle prototype for small and
medium ports
14 Oktober 2013
Port of Oostende, REBO Terminal Zeewezendok
Op zoek naar een efficiëntere organisatie van het transport op Uw fab rieksterrein of terminal? In het kader van het Nieuw
Industrieel Beleid, is het noodzakelijk om het innovatieproces te injecteren in de organisatie van de logistieke keten en de
duurzame uitb ouw van havenactiviteiten.
Daarom heeft de haven van Oostende, samen met de ingenieurs van POLYTECH Rijsel, een project opgezet, INTRADE, om een
duurzaam en energie-vriendelijk voertuig te ontwikkelen, dat de logistieke operaties in de haven kan ondersteunen. En deze
sectoroverschrijdende samenwerking tussen logistiek en engineering heeft geleid tot de bouw van een prototype van een
Intelligent Autonoom Voertuig (IAV).
Cruciaal in elk innovatieproces is het delen en testen van de verzamelde kennis en ervaringen in een internationale context. Na
het testen van de IAV in de havens van Le Havre en Dublin, nodigen het INTRADE-partnerschap, de haven van Oostende en
REBO NV, U graag uit om de unieke demonstratie van het prototype van de IAV bij te wonen op de REBO-terminal aan het
Zeewezendok op maandag 14 oktober 2013. Bijeenkomst aan de seminarieruimte van het VLIZ aan de Wandelaarskaai.
WHAT IS InTraDE?
InTraDE - Intelligent Transportation for Dynamic Environment is a €7m project 50% co-financed by European Regional
Development Funds under the Interreg IVB trans-national cooperation North West Europe Programme. Started in 2009 and led
by the Polytechnic of Lille, it brings together seven partners from France, Ireland, Belgium and the UK:
• University of Science and Technology of Lille (USTL-LAGIS)
• Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA-LORIA)
• South East England Development Agency (SEEDA) - abolished in March 2012
• Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie - Transport et Logistique (CRITT TL)
• Port of Oostende (AGHO)
• Dublin Institute of Technology (DIT)
• Liverpool John Moores University (LOOM)
The project intends to design, test and validate innovative intelligent transport vehicle prototypes (autonomous and humandriven) to utilise in port areas or urban-confined spaces. The main objectives are to improve operational effectiveness of regional
ports and mitigate adverse environmental effects.
Meer info?
http://www.intrade-nwe.eu/
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