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Connexxion-chauffeurs vol lof over zitpositie en comfort 

MAN Lion’s City-aardgasbussen van start in Arnhem-N ijmegen 

 

Vianen, 7 februari 2013 – Kiezen voor maatschappeli jke 

verantwoordelijkheid, dit laten de Stadsregio Arnhe m-Nijmegen en Hermes 

Openbaar Vervoer B.V. (dochteronderneming van Conne xxion Holding N.V.) 

zien door te investeren in 143 aardgasbussen. MAN l evert de Lion’s City, 

die niet alleen geschikt is voor het rijden op aard gas (CNG) maar ook op 

biogas. De MAN Lion’s City-bussen rijden sinds de s tart van de nieuwe 

dienstregeling op 9 december 2012 in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen naar 

volle tevredenheid. Ook bij de chauffeurs. Die prij zen het bedieningsgemak, 

de zitpositie en het comfort, zo blijkt uit de reac tie van chauffeur Dick 

Thomassen. 

 

“Ik zit al 30 jaar op de bus in deze regio en met mijn jaren op de vrachtauto 

meegerekend zit ik al 42 jaar aan het stuur van zwaar materieel. De MAN Lion’s 

City-bus is het beste voertuig dat ik ooit heb gereden”, stelt Thomassen. “De vele 

instelmogelijkheden van de stoel en het stuur en de vering zijn echt perfect. Ik 

heb zelfs mijn zitkussen dat ik 30 jaar heb gebruikt niet meer nodig. Deze MAN is 

stil en zoeft over de weg en dat maakt het werken een stuk rustiger. In die 

mening ben ik echt niet de enige. Door mijn lange staat van dienst ben ik een 

soort praatpaal geworden voor mijn collega’s. 99 procent is zeer tevreden.” De 

ervaringsdeskundige noemt verder de goede verlichting, de fijne bediening en het 

soepele schakelgedrag. “Ten opzichte van het rijden met dieselbussen is er ook 

maar weinig verschil in prestaties.” 

 

Weinig fijnstof 

Rijden op aardgas biedt daarnaast vele andere voordelen voor de leefomgeving 

en die wordt juist in een stedelijk gebied met veel verkeer zwaar belast. Direct 

van invloed op de lokale luchtkwaliteit zijn de geringe uitstoot van fijnstof (roet) en 

NOx. De lage CO2 uitstoot is bovendien belangrijk voor het beperken van de 

klimaatverandering. Op dit moment zijn aardgasbussen de schoonste optie en 

daarnaast zijn ze probleemloos in te zetten op het vrijwel klimaatneutrale biogas. 

 

MAN ziet een groot voordeel in het rijden op biogas. Niet voor niets stond MAN 

Truck & Bus in 2007 aan de wieg van de Coalitie Rijden op Biogas (CROB). Met 

behulp van overheidssubsidie stoomt de CROB Nederland klaar voor bussen op 
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biogas. De steeds luider wordende roep om een betere luchtkwaliteit en 

leefomgeving en verlaging van de uitstoot van broeikasgassen zet overheden op 

scherp waar het gaat om investeren in openbaar vervoer. Door te kiezen voor 

schonere voertuigen is grote winst te behalen. Met de aflevering van de 143 

bussen voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen komt het totaalaantal 

aardgasbussen van MAN in Nederland op 600. 

 

Klimaatneutraal 

Biogas wordt gewonnen door vergisting van biomassa zoals GFT-afval en mest. 

De CO2 (kooldioxine) die vrijkomt bij de verbranding van biogas is onschadelijk 

voor mens en dier, maar wordt wel tot de broeikasgassen gerekend. Echter 

omdat biobrandstoffen gemaakt worden van grondstoffen die bij het groeien net 

zoveel CO2 opnemen als bij de verbranding vrij komt, spreken we van een CO2-

neutrale brandstof. Wat betreft uitstoot van fijnstof en NO2  is biogas net zo 

schoon als aardgas. 

 

MAN heeft jarenlange ervaring op het gebied van bussen met aardgasmotoren. 

Bovendien is MAN in Nederland en het buitenland al jarenlang succesvol met de 

levering van aardgasbussen. De jongste generatie voldoet aan de allerhoogste 

milieunormen en de uitstoot van deze bussen is bijna te verwaarlozen. Metingen 

hebben uitgewezen dat sinds de vervanging van dieselbussen in onder meer de 

regio Haarlem, de luchtkwaliteit op sommige locaties met 25 procent is verbeterd. 

Met de toepassing van de biobrandstoffen in bussen voor de Stadsregio Arnhem-

Nijmegen, is de uitstoot van deze bussen CO2 neutraal. Bijkomend voordeel is 

dat de bussen op aardgas en biogas stiller zijn dan vergelijkbare dieselbussen. 

 

 

In Scandinavië wordt met succes al jaren gebruikgemaakt van biogas om schoon 

en klimaatneutraal openbaar vervoer te realiseren. Het is dan ook te verwachten 

dat deze trend zich in ons land voortzet. Uiteraard is het milieuaspect een 

belangrijke drijfveer in de ontwikkeling van schoon vervoer. Daarnaast maken de 

voortdurend stijgende olieprijzen en de afnemende beschikbaarheid van olie juist 

biogas en aardgas tot aantrekkelijke opties. 

 

CONSEQUENT EFFICIËNT: bedrijfswagens van MAN 

De transport- en verkeersdichtheid op het Europese wegennet neemt verder toe. 

Tegelijkertijd maken de schaarser wordende energiebronnen vervoer duurder. 

Als een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtauto’s en bussen 

levert MAN Truck & Bus AG een wezenlijke bijdrage aan de voortdurende stijging 

van de transport-efficiency. MAN biedt daarvoor een omvangrijk programma aan 
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dat de exploitatiekosten (Total Cost of Ownership) vermindert. Transport-

efficiency ontziet het milieu en is een meerwaarde voor onze klanten. 

 

 

 

Noot voor redactie: 
 

Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een dochteronderneming 

van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotivebranche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland nauw samen met een 

dealerapparaat van 12 dealers met 35 vestigingen en 2 BusPartner-vestigingen. MAN-bedrijfswagens en -bussen voor Nederland 

worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 

 

De partners van de Coalitie Rijden op Biogas (CROB) : 

 

MAN Truck & Bus 

MAN truck & bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN-bedrijfswagens en -bussen en is een 

dochteronderneming van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotivebranche. Duur-

zaamheid en leefbaarheid zijn twee sleutelbegrippen die nadrukkelijk doorklinken in de ambities van 

MAN Truck & Bus. Het bedrijf vervult dan ook een voortrekkersrol op gebied van vrachtwagens en 

bussen die geschikt zijn voor gebruik van aardgas en biogas. 

www.man-trucks.nl 

 

MAN Rollo 

MAN Rollo is de Europese importeur van MAN high speed Gas- en Dieselmotoren. MAN Rollo 

ontwikkelt tevens schone en duurzame energieoplossingen voor warmte/kracht en scheeps-

voortstuwing. Binnen het UKR-project levert MAN Rollo de kennis en middelen op gebied van 

warmte-krachtinstallaties en motoren op basis van alternatieve brandstoffen. Deze installaties 

verwarmen de vergistingsinstallatie en voorzien het project van groene elektriciteit. 

www.manrollo.nl 

 

DMT Milieutechnologie 

Met behulp van de DMT TS- PWS®-technologie verzorgt DMT Milieutechnologie binnen het UKR-

project de opwaardering van biogas naar aardgaskwaliteit. Dit betreft een doorontwikkeling van een 

wereldwijd toegepaste technologie voor het opwaarderen van (bio)gasstromen en de verwachting is 

dat dit ook in Nederland de komende jaren grootschalig kan en zal worden ingezet. 
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www.dirkse-milieutechniek.com 

 

Geveke 

Geveke Werktuigbouw ontwerpt en installeert vulstations voor Compressed Natural Gas (CNG) en 

Compressed BioGas (CBG) en onderhoudt deze installaties ook. Dankzij een landelijk netwerk met 

speciaal opgeleide monteurs en technici is de operationele betrouwbaarheid van de vulstations ook 

jaren na levering gegarandeerd. 

www.gevekewerktuigbouw.nl 

 

Stichting Energy Valley 

Met Energy Valley hebben publieke en private partijen hun handen ineengeslagen om de energie-

activiteiten in Nederland uit te laten groeien tot een cluster van nationale en internationale betekenis. 

Doel is de economie en werkgelegenheid van Noord-Nederland te versterken door de 

energieactiviteiten optimaal te benutten. 

www.energyvalley.nl 

 

E kwadraat advies 

E kwadraat advies is een bedrijf dat projecten initieert, ontwikkelt en begeleidt op het gebied van 

duurzame energie: ‘Wij noemen onszelf de architect van de duurzame keten. Waarom? Net als een 

architect werken wij vanuit een visie en ‘bouwen’ we aan de toekomst. E kwadraat advies is 

verantwoordelijk voor het projectmanagement van het project in Zeeland. E kwadraat advies is 

verantwoordelijk voor de milieugerelateerde en financiële berekeningen van het project. Daarnaast 

speelt E kwadraat advies een voortrekkersrol in het realiseren van vergistinginstallaties in Nederland.’ 

www.ekwadraat.com 

 

Connexxion 

Connexxion zet zijn kennis, ervaring en middelen in om in bredere zin invulling te geven aan zijn 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. In stadsregio Arnhem-Nijmegen vervult Connexxion zijn rol 

als vervoerder, en zet voertuigen in die rijden op biogas. Connexxion is een toonaangevende 

dienstverlener in personenvervoer. Met behulp van strategische partnerships met publieke en private 

opdrachtgevers realiseert de onderneming optimale mobiliteit voor zijn reizigers. Connexxion heeft 

bussen, trams, trolleys, treinen, taxi's, touringcars en boten. Daarmee reizen dagelijks meer dan 

1 miljoen mensen. Bij Connexxion werken ruim 13.000 werknemers. 

 

Essent 

Essent levert de certificaten voor het rijden op biogas. Deze certificaten worden in de nabije toekomst 

zelfs gekoppeld aan een regionale vergister. Hiervoor is de CROB in samenwerking met Essent in 

gesprek met meerdere initiatiefnemers. De vergunningenprocedure en de mogelijkheden om te 

injecteren in het lokale net spelen hierbij nog een belangrijke rol. 

www.essent.nl 


