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Elektrische ov-bus moet prestatie opschroeven
Rond zoz5 rijilen alle open-
baarvervoerbussen in ons land
zonder uitstoot van schadelijke
emissies, zo wil het ministerie
van lnfrastructuur en Milieu,
Maar hoe zit het met de pres-
tatie tussen bijvoorbeeld elek-

trische bussen en de huidige
dieselbussen? TNO onderzocht
de prestaties van een rz meter
lange elektrische bus in de
praktijk: dat kan nog beteY.

Het onderzoek richtte zich op het

energieverbruik en de actieradius.
'Er was nog geen enkele methode

beschikbaar om een dergelijke studie

te doen,'vertelt Sam van Goethem

van TNO. 'We kozen voor een combi-

natie van meetprocedures die gang-

baar zijn voor gewone benzineauto's

en bussen.' Eind november zor2 von-

den de proefnemingen plaats op een

proefterrein in Lelystad. Een elektri-

sche Ebusco-bus reed eerst een aan-

tal rondjes om het energieverbruik

vast te leggen. Dat kwam neer op

gemiddeld ongeveer r,r5 kWh/km-
Uit de vervolgproef bleek dat de bus

met een volledig opgeladen accu een

afstand van 1¡.7 km kon afleggen;

overigens onder slechte weersom-

standigheden.'5ommige stadsbus-

sen leggen op een dag geen grotere

afstand af ,' aldus Van Coethem,
'maar op andere lijnen rijden bussen

soms veel verder. Door tussendoor

de accu op te laden is de actieradius

te verhogen. Maar dat kost weltijd
en dus geld. Ook blijkt er nog winst
te behalcn door de rijprestaties te
verbeteren, bijvoorbeeld door met de

remenergie elektriciteit op te wek-

ken,'(RK)

ANWB: persoonlijke mobiliteitsm anag er
De ANWB treedt vanaf r mei actief op als bond voor duurzame
mobiliteit. Onder meer opent die ilag het bespaarplatform:
anwb.nl/besparen, waar mensen een persoonlijk bespaaradvies
krijgen wat betreft hun reisgedrag. Voo¡ de ontwikkeling van de
bespaaradviezen werkt cle ANWB samen met TNO.

Besparen is de insteek waarmee de

ANWB haar leden wil betrekken bij

duurzame mobiliteit en bij het plat-

form. Bezoekers wordt een aantal

vragen gesteld over hun actuele

reispatroon en krijgen daarbij -
afhankclijk van hun antwoorden -
gerichte adviezen voor alternatieve

vervoerswijzen of - als ze toch met

de auto zouden moeten of willen
reizen - adviezen voor zuiniger rij-

den. Monique Verhoel senior mede

werker beinvloed¡ng van de ANWB:

'deze aanpak is ge'inspireerd op de

populaire Amerikaanse test 'wat is

je echte leeftijdl'. Deze uitgebreide

test van zo'n zo minuten bevat aller-

lei vragen overje gezondheid. Vanuit

een goed georganiseerde backoffice

geeft de med ische wereld vervolgens

persoonlijke gezondheidsadviezen,

gerelateerd aan de antwoorden.

Dit beparingsplatform bevat een ver-

gelijkbare backoffi ce. Verhoef:'TNO

heeft meegedacht over de vraagstel-

Iing en krijgt geanonimiseerde data

terug die wordt gebru ikt ter valìdatie

van hun eìgen data-analysemodel.

D¡t is een model dat de effectiviteit

van mobiliteitsmaatregelen ana-

lyseert. De ANWB analyseert ook

informatie uit dit platform en is met

name geTnteresseerd in knelpunten

die leden aangeven om over te gaan

op duurzamevormen van mobiliteit,
zodaT de bond daar gericht actie op

kan voeren.'

De ANWB maakt deze stap naar

duurzame mobiliteit om meerdere

redenen, Verhoef: 'We stellen vast

dat de kosten voor automobiliteit
hoogzijn, daarnaast merken we dat

longeren minder waarde hechten

aan een rijbewijs. En wij signaleren

ook een steeds bredere trend van

bezit naar gebruik, denk aan deel-

auto's of aan andere vormen van

vervoer. Anderz'rjds rijden ouderen
juist meer en langer in de auto. De

ANWB wil voor al deze weggebrui-
kers relevant blijven en als maat-

schappelijke orga nisatie duurzame

mobilìteit stimuleren omdat het COz,

geluid en files reduceert. En, niet in

de laatste plaats: omdat het kosten

bespaart. (NB)
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