
Energietransitie busvervoer Noord-Brabant
Stimuleren kansrijk cluster elektrisch rijden en slimme netten

Waarom investeren in schoon en slim busvervoer?

2025: 2022 en daarna: 

  

In 2015 is de pilot gestart met een volledig 
elektrische bus die wordt geladen door 
inductie. De pilots ontwikkelen we samen met 
Bluekens, Arriva, Proov en 's-Hertogenbosch

Pilot inductie
In 2016 start een pilot met twee elektrische 
bussen op waterstof. Dit gebeurt in samenwer-
king met Hermes, gemeente Eindhoven, VDL en 
WaterstofNet. 

Pilot waterstof

WATERSTOFINDUCTIE

In 2016 start een pilot met 3 elektrische 
bussen die worden geladen met een panto-
graaf. Die pilot wordt daarna vergroot tot 10 
bussen.Dit is een samenwerking tussen VDL, 
Arriva, Heliox en 's-Hertogenbosch                                                                                                        

Pilot pantograaf 

PANTOGRAAF

Al het Brabants busvervoer 
zonder schadelijke uitstoot.

Uitvraag met volledig 
zero emissie materieel.
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2015 – 2018 
Schoon en slim busvervoer 
op de weg: 3 pilots

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 
(BOM) betrekt het bedrijfsleven bij de 
ontwikkeling van pilots.

Living lab smart public transport 2019 Schaalvergroting

De provincie wil zonder dat de kosten hiervoor stijgen, het aandeel schone en 
slimme bussen !ink laten groeien in de dienstregeling van de Brabantse steden. 
West-Brabant: 2019 Instroom 25 zero emissie bussen
Oost- Brabant: 2019 Instroom 24 zero emissie bussen, dus van 11 naar 35!
Zuidoost-Brabant: 2016 43 nieuwe (18m) zero emissie bussen

Brabant is een living lab, we creëren ruimte voor experi-
menten om doorbraken te realiseren in het sterke kennis-
cluster smart en green mobility.

Met het Brabants Energieakkoord zetten we in op het 
versnellen van de vergroening en verduurzaming van de 
Brabantse economie.

De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar 
busvervoer. We willen vanaf 2025 100 procent schoon 
busvervoer tegen maatschappelijk acceptabele kosten. 
Om te leren en innoveren start de provincie met pilots met 
verschillende duurzame energietechnieken.

Brabant vergroent:Brabant innoveert:Brabant vervoert:


