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Veelgestelde vragen schoon busvervoer 
 
1. Waarom rijden er verschillende soorten elektrische bussen door Brabant? 

Door alle technieken toe te passen, doen we met elke techniek ervaring op. Met die ervaring 
kunnen de vervoerders, gemeenten en provincie samen kijken hoe we uiteindelijk volledig schoon 
busvervoer organiseren. 
 
2. Wat is het verschil tussen de drie verschillende laadtechnieken? 

Een elektrische bus bestaat in de basis uit een elektromotor en een batterij. Die batterij drijft de 
motor aan en moet worden opgeladen. Er rijden nu drie soorten bussen in de dienstregeling. 
Een bus waarvan de batterij geladen wordt: 
- met behulp van contactloos laden op een halteplaats door inductie, zoals u dat kent van het 

laden van elektrische tandenborstels. Inductie laden gaat veel sneller en passen we toe op 
strategische plekken op de busroute. De batterij laadt steeds een beetje bij. Deze bus rijdt op 
Transferiumlijn 80; 

- Petterlaarpark in ‘s-Hertogenbosch; 
- met behulp van een contact tussen de bus en een laadpunt op een halteplaats met een 

laadbeugel, ook wel pantograaf genoemd. Dit kent u van de trein, de tram en de trolleybus. 
Alleen deze bus wordt geladen wanneer hij stilstaat. Met een pantograaf wordt snel geladen. 
In ongeveer dertig minuten is de batterij van de bus volledig opgeladen. Deze bus rijdt op 
Transferiumlijn 70 De Vliert in ´s-Hertogenbosch; 

- doordat waterstof wordt omgezet in elektriciteit en water met behulp van een brandstofcel. 
Deze bus rijdt later dit jaar op stadslijnen in Eindhoven. 

 
3. Worden alle bussen in Brabant elektrisch? 

Uiteindelijk worden alle bussen in Brabant zero emissie en hebben ze geen uitstoot meer van 
schadelijke stoffen. Het doel is om dit in 2024 bereikt te hebben. 
 
4. Wat verandert er voor mij als reiziger? 

Als reiziger krijgt u een prettigere reiservaring. U gaat net als anders volgens dezelfde 
dienstregeling en voor dezelfde prijs naar uw bestemming. De elektrische bus maakt minder geluid 
en veroorzaakt minder trillingen. En er komen geen vervuilende gassen uit de uitlaat. 
 
5. Waarom zijn deze bussen duurzamer dan de huidige bussen? 

De bussen stoten geen CO2 uit en veel minder fijnstof. De remmen en banden geven nog wel wat 
fijnstof af. De bussen rijden op groene, duurzame energie. Daarmee leveren we gezamenlijk een 
bijdrage aan de klimaatdoelen die in Parijs zijn opgesteld en verbetert de luchtkwaliteit in de 
binnenstad. 

 
6. Welk effect hebben de bussen op de luchtkwaliteit? 

De inzet van elektrische bussen verbetert de luchtkwaliteit omdat ze geen (schadelijke) 
verbrandingsgassen, zoals CO2, uitstoten. Daarnaast stoten ze veel minder schadelijke fijnstoffen 
uit in vergelijking met reguliere bussen. 
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7. Blijft de dienstregeling hetzelfde? 

De dienstregeling blijft hetzelfde. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de inzet van bussen met 
andere brandstofvoorziening dan de huidige bussen. 

 
8. Wordt de busrit duurder? 

De tarieven in de elektrische bussen blijven hetzelfde als in het overige busvervoer. 
 

9. Wordt de bushalte ook duurzamer? 

Verschillende bushaltes zorgen ervoor dat de bussen genoeg elektriciteit hebben om de route te 
rijden. Op de halte bij het transferium komt extra laadapparatuur om de bussen op te laden. Bij 
Pettelaarpark is een inductieplaat in het wegdek geplaatst waarmee de bus contactloos oplaadt. 
Bij de Vliert staat straks een laadpaal, waarmee de bus via contact van een laadbeugel op de 
bus, een pantograaf, wordt geladen. Wanneer de bus in de remise staat, laadt hij op met behulp 
van een stekker. 
 


