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Transdev/Connexxion is koploper in Nederland op het gebied van zero emissie
personenvervoer en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Met waterstofbussen
draagt Connexxion actief bij aan het terugdringen van de schadelijke uitstoot in
het openbaar vervoer in Nederland.

Oktober 2020

Waar tanken de bussen?
De bussen tanken bij het tankstation van Air Liquide aan de Groene Kruisweg in Rhoon.
Dit waterstoftankstion is verbonden met een waterstofpijpleiding.
Het station is ook beschikbaar voor particuliere voertuigen.

Als koploper op het gebied van zero emissie personenvervoer en innovatieve
mobiliteitsoplossingen rijdt Connexxion vanaf begin juni 2020 met 4 waterstofbussen
in de Hoeksche Waard – Goeree-Overflakkee.
Dit doen wij om de uitstoot van CO2 en fijnstof tegen te gaan. Daarnaast zijn waterstofbussen ook nog eens erg stil,
comfortabel en kunnen de hele dag rijden zonder bij te laden of te tanken. Zo maken waterstofbussen het openbaar
vervoer milieuvriendelijker en de omgeving leefbaarder.

MILIEU-IMPACT TOT 10-10-2020

Met deze waterstofbussen bouwt Connexxion de grootste emissievrije vloot van Europa, met ruim 300 voertuigen, verder uit.
Zo dragen we bij aan het voornemen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om het Openbaar Vervoer
vanaf 2030 volledig uitstootvrij te maken.

DEZE WATERSTOFBUSSEN
VERVOEREN 4.000 PASSAGIERS
CONNEXXION REED 15.000 KM
MET DEZE BUSSEN

Over de Connexxion waterstofbus
De 4 bussen zijn gemaakt door fabrikant VDL en hebben een Ballard brandstofcel.
	De bussen zijn elektrisch aangedreven en hebben een waterstof ‘range-extender’
die vast aan de bus is gemonteerd.

CONNEXXION BESPAARDE
HIERMEE 3.800 LITER DIESEL!

De bussen zijn 13,5 meter lang en hebben 33 zitplaatsen.
In de waterstoftank kan 35 kg waterstof waarmee de bus maar liefst tot 400 km kan rijden!
De bussen rijden op Lijn 436 en 437 van Ouddorp naar Rotterdam Zuidplein.
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DANKZIJ DEZE BUSSEN
BESPAARDEN WE 10.000 KILO CO2

