
“Het MITC kan de overgang faciliteren van onderzoek en experimenten naar 
geschikte toepassingen en alternatieve vervoersmiddelen.” - NLR

“Het MITC biedt een unieke kans om actief te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 
van minder milieubelastende, innovatieve vervoers oplossingen. “ – DNW

“Het MITC is een belangrijke ontwikkeling met een positief e� ect op de brede welvaart 
van Noordelijk Flevoland.” – Provincie Flevoland / gemeente Noordoostpolder

“Het MITC wordt dé smartmobility-proe�tuin van Nederland.” – RDW
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MITC: verbindende schakel voor 
slimme mobiliteit en infrastructuur
Electrische voertuigen nemen de komende jaren een grote vlucht. Net als robots, 
drones en  voertuigen die zichzelf corrigeren tijdens het rijden of vliegen. Dit soort 
vernieuwende technologie moet binnenkort getest worden in een dynamische omgeving, 
met levensechte (verkeers)situaties én in samenhang met menselijke bestuurders. 
Het multimodale kennis- en testcentrum voor slimme mobiliteit en infrastructuur (MITC) 
in Marknesse, is hierbij essentieel.  Essentieel voor een verantwoorde en veilige intro-
ductie van nieuwe generaties slimme voer-, en vliegtuigen in Nederland en Europa.

Voordat nieuwe technologieën veilig en op grote 
schaal de weg op, of de lucht in kunnen, moeten 
ze zich in de praktijk bewezen hebben. Het MITC wil 
daarvoor  een gecontroleerde omgeving bieden, waar-
in allerlei aspecten en e� ecten voor mobiliteit getest 
kunnen worden. Een gesloten test- en onderzoeks-
gebied met een actueel portfolio van testfaciliteiten en 
testmethoden waar het testen, valideren en certifi ce-
ren van multimodale en cross sectorale vervoerscon-
cepten mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een emissie- 
of duurzaamheidslaboratorium waar niet alleen de 
uitstoot van het vervoersmiddel, maar ook het geluid 
van de motor en de banden kan worden gemeten. 
Of een ona�hankelijke simulator voor hulpsystemen 
in de auto die de bestuurder helpen een oogje in het 
zeil te houden. Een plek waar voertuigen op allerlei 
cybersecurity onderdelen getest kunnen worden. 
Maar ook Urban Air Mobility, zoals luchttaxi’s voor per-
sonen en onbemande vervoersdrones in de stad, waar 
men tijdens het testen inzicht krijgt in de impact van 
de drone op de stedelijke omgeving en vice versa.

Met al deze faciliteiten gebundeld op het MITC is 
dit dé verbindende schakel tussen technologische 
ontwikkelingen en prototyping en het verantwoord 
toelaten van vervoersmodaliteiten. 

Unieke samenwerking
Het MITC is een unieke samenwerking en bundeling 
van krachten. De provincie Flevoland, de gemeente 
Noordoostpolder, het Rijk (ministeries I&W, EZK, LNV 
en V&J), gevestigde bedrijven in Marknesse zoals het 
Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum 

(NLR) met zijn Drone Centre, de Duits Nederlandse 
Windtunnels (DNW) en de RDW bouwen hier samen 
aan een creatief en innovatief cluster. Een cluster 
waarbij onderwijs, kennisinstellingen en bedrijvigheid 
aansluiting zullen vinden en waar nauwe samen-
werking is met alle universiteiten en top instituten 
in Nederland. Gezamenlijk hebben zij nu al een 
aanzuigende werking op nationale en internationale 
partijen die belangstelling tonen voor vestiging in 
Marknesse.

De toekomst: een krachtig, breed cluster
Nog voor de start van de daadwerkelijke realisatie 
van het MITC wordt nagedacht over de door-
ontwikkeling. Hierbij ligt de focus onder andere 
op het ontwikkelen van een Campus en Digicity. 
De MITC-campus is een fysieke plek en een kennishub 
waar mensen elkaar op een laagdrempelige manier 
kunnen ontmoeten. Ontmoetingen met het talent van 
de toekomst door samenwerking met het onderwijs, 
maar ook ontmoetingen met bestaand talent van 
de partners van het MITC, ondernemers, startups 
en klanten. De DigiCity op het MITC-terrein biedt 
ruimte aan bedrijven die zich met slimme, duurzame 
en veilige mobiliteit bezighouden. 

Parallel wordt het huidige en toekomstige portfolio 
van het MITC bekeken en aangescherpt. Wat hee�t de 
smart mobility markt nodig? Waar ligt de behoe�te nu 
en in de toekomst? Deze vragen gekoppeld aan maat-
schappelijke thema’s als veiligheid, digitalisering, 
duurzaamheid en de wet- en regelgeving is waar de 
partners met elkaar op focussen.
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