
 
 

 
 
 

Verslag van conferentie Trolley 2.0 op 21 
januari 2014 in Arnhem 
 

+ 60 deelnemers, waarvan 1/3 uit 
Duitsland en Zwitserland 
 

Aanbevelingen voor energietransitie in de 
gemeenteraadsperiode 2014-18  

 HWAdvies 

Presentatie op avondsymposium zero-emissie openbaar vervoer in Noord-Holland 
op 16 september 2015 in Haarlem  -  georganiseerd door D66 Noord-Holland 



“Als gekeken werd naar het energiegebruik well-to-
pump, dan komt CNG er het ongunstigste uit, gevolgd 
door diesel, CNG om elektriciteit mee op te wekken en 
olie om elektriciteit op te wekken. 

Bron: “Rijden op groen gas biedt perspectief”. KpVV, november 2012 
 HWAdvies 
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Bio-CNG leidt wel tot het hoogste energieverbruik, het 
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“Als gekeken werd naar het energiegebruik well-to-
pump, dan komt CNG er het ongunstigste uit, gevolgd 
door diesel, CNG om elektriciteit mee op te wekken en 
olie om elektriciteit op te wekken. 

Bio-CNG leidt wel tot het hoogste energieverbruik, het 
minste verbruiken trolleybussen op elektriciteit 
verkregen met aardgas. 

Nog een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat 
het produceren van elektriciteit met aardgas bijna 
twee keer zo efficiënt is als bussen rechtstreeks te 
laten rijden op aardgas…” 

Bron: “Rijden op groen gas biedt perspectief”. KpVV, november 2012 
 HWAdvies 



A recent assessment of fuels used in public 
transport in Kaunas, Lithuania, has found that 
buses powered with locally-produced biogas and 
trolleybuses powered with electricity generated 
from natural gas cause the least environmental 
damage for the city. 

 HWAdvies Bron: Europese Commissie; 2012 
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Compressed biogas, a renewable source of energy 
produced locally from wastewater sludge, had the 
lowest damage to resource impacts when used in 
buses”. 

 
Bron: Europese Commissie; 2012 

 



Elektro heeft de toekomst  
in het openbaar vervoer : 

   EU heeft zich verplicht tot forse 
     reductie CO2-uitstoot 
  Uitstoot van fijn stof wordt vanaf 
     2020 verlaagd van 94 naar 84 mgr/km 
  Automotorenindustrie kan aan deze 
     voorwaarde nauwelijks voldoen en 
     bereidt omschakeling naar elektro- 
     motoren in bussen voor 

 HWAdvies 
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Angaben für 12-Meter-Standardbus nach SORT 
2 (ohne Heizung), eigene Messungen. 

Bron: Solaris - 2014 
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Proefneming m.b.t. techniek en energie in 
het openbaar vervoer: 

Duitsland: Nederland: 
•  Bondsrepubliek is door Europese 
    Commissie erkend als autoriteit 
    voor experimenten 
•  € 130 mln voor proefnemingen 
    in 8 modelregio’s  
•  Bondsrepubliek contracteert 
    voertuigindustrie landelijk voor 
    ontwikkeling nieuwe systemen 
•  Bondsrepubliek contracteert 
    openbaar vervoerbedrijven in de 
    8 modelregio’s 
•  Proefnemingen betreffen 
    hybride, batterijen, supercaps 
    en waterstof 

•   geen autoriteit voor experimen- 
    ten aangewezen 

•  EZ laat proefnemingen voor 
    energietransitie in 2015 aflopen 
•  Decentrale overheden hebben 
    weinig financiële ruimte voor 
    experimenten  
•  Industrie kan de ruimte 
    gebruiken “als slager die zijn 
    eigen vlees keurt” (eigen normen) 
•  OV-bedrijven verleid om deel 
    v/d aanbestedingsgelden in 
    experimenten te stoppen 

•   € 65 mln door  div. regeringen 
    in energietransitie gestoken – 
    geen bruikbare meetmethoden 

 HWAdvies 



•  trolleybovenleiding naar buitengebied 

   te kostbaar (Schaarsbergen) 

•  bovenleiding naar buurgemeenten ligt 
   gevoelig (Huissen) 

•  stroomlijning busnet door opheffen 
   parallelbediening (Velp, Elst, Huissen) 

 HWAdvies 

•  verkenning en gewenning aan toe- 
   komstige HOV-lijnen 



  Kostbaar 
  Buiten bovenleiding: als energiedrager bij gelijk 
     gewicht meer vermogen dan verbrandingsmotor 
  Snel oplaadbaar 
  Duurzaamheid redelijk bekend 
  maar kosten sterk afhankelijk van wat men er  
     mee wil doen (afstand, massa, snelheid, laadtijd) 
  Oplaadinfra vrij eenvoudig, maar niet steeds 
     goedkoop aan te leggen 

  Kombineerbaar met trolleytechniek 
 HWAdvies 



Alternatieve elektrotechniek 
voor OV-wegvoertuigen 

Elektro-hybride (w.o. Phileas): 

  Kostbaar 

   Brandstof geeft uitstoot (ook binnen EU- 
    normen)  

   Bovengemiddeld brandgevaar bij gebruik 
    van gassen 

   Hoog voertuiggewicht door vele vereiste 
    apparatuur 

   Storingsgevoelig  (”rijdende fabriek”)  
 HWAdvies 



Alternatieve elektrotechniek 
voor OV-wegvoertuigen 

Waterstof: 

  Aanmaak waterstof (zeer) kostbaar 

  Voertuig kostbaar door meervoudige techniek 

  Waterstof is bruikbare brandstof 

  Meerdere assen aandrijfbaar 

  Geen recuperatie – remmen vergt brandstof 

  Brandstof vullen kost verhoudingsgewijs veel tijd 

  Waterstoftanks zeer zwaar  door plaatsing 
     op busdak ongunstig zwaartepunt 

  Om veiligheid stalling en vulling bubeko  
    langere in- en uitrijtijden personeel   HWAdvies 



Waar WEL nieuwe bovenleiding ? 

   Lange hellingen > 5% 
  Grote trolleys (dubbelgeleed) 
  Hoge bezettingsgraad – grote 

     vervoeromvang 
  Snelheden > 70 km/h 
  HOV-trolleylijnen 

 HWAdvies 



 
Bovenleidingnet trolley 
Bestaand (2015) 
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Bovenleidingnet trolley 
Bestaand 
Voorgestelde uitbreiding 
lijn 6 (2017)  HWAdvies 



Bovenleidingnet trolley 
Bestaand 
Voorgestelde uitbreidingen 
Bovenleidingloos trajekt 
lijn 1 (2018)  HWAdvies 



Bovenleidingnet trolley 
Bestaand 
Voorgestelde uitbreidingen 
Bovenleidingloos trajekt 
Lijn 3 (2019)  HWAdvies 
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Ritbelastingen per deeltraject: 
Dienstregelingjaar 2015 
Aantal ritten per uur/richting < 6 
Aantal ritten per uur/richting > 5 

 

Elektro in het  
Openbaar Vervoer: 
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Ritbelastingen per deeltraject: 
Streefjaar 2020 
Aantal ritten per uur/richting < 6 
Aantal ritten per uur/richting > 5 

 

Elektro in het  
Openbaar Vervoer: 



 HWAdvies 

Voorgestelde langere 
termijn ontwikkelingen 
m.b.t. het trolleynet: 

Bestaande spoornet 
Bestaand trolleynet 
 
 
Uitbreidingen fase 1 (- 2018) 

Uitbreidingen fase 2 (- 2022) 



Meer gebruiksmogelijkheden 
voor onderstations : 

   Oplaadpunten voor bovenleidingloze 
    elektrische bussen 
  Oplaadpunten voor elektrische auto’s 
  verzamel- en oplaadpunten voor auto- 
    deling 
  Oplaadpunten voor nuts- en bedrijfs- 
    voertuigen 
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  “Normaal” tijdens rijden aan de 

     bovenleiding  dynamische 

     batterijoplading 

  “snel” tijdens halteren (variant op 

     “Primove”)  plaatselijke batterij- 

     oplading 
 HWAdvies 



Bovenleidingnet trolley 
Bestaand 
Voorgestelde uitbreidingen 
Bovenleidingloos trajekt 
Lijn 8 (2020)  HWAdvies 



Lijn 8: voorbeeld van dynamische batterijoplading 
Proefneming  met steun van Interreg V 

Aandeel van de Nederlandse partij = Arnhem 
 HWAdvies 



Bovenleidingnet trolley 
Bestaand 
Voorgestelde uitbreidingen 
Bovenleidingloos trajekt 
Lijn 9 (2020)  HWAdvies 





Primove Het beginsel van 
kan  worden gevolgd 

Maar dan zonder inductietechniek 

 HWAdvies 



Proefneming  met steun van Interreg V 
Aandeel van een Duitse partij 

Lijn 78 – combinatie van dynamische en plaatselijke batterijoplading 

Bestaand onderstations 
Geplande onderstations 

 HWAdvies 
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2019 belooft een boeiend jaar te 
worden: 70 jaar trolley en een 
mooie toekomst ! 

 HWAdvies 


