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ALMAAR GROENERE
VOERTUIGEN

De rittenaantallen van het openbaar vervoer in Brussel gaan er elk jaar op vooruit.
Om dit almaar verder toenemend aantal reizigers in de beste omstandigheden
te kunnen vervoeren en hen nog meer verplaatsingsmogelijkheden te bieden die
gelijke tred houden met de evolutie van de stad, vernieuwt de MIVB haar vloot
en breidt ze die verder uit. Met de aanschaf van nieuwe elektrische en hybride
bussen start de MIVB de omschakeling naar nieuwe energiebronnen. Dankzij
deze verandering wordt reizen met het openbaar vervoer nog milieuvriendelijker.
Al vele jaren hecht de MIVB veel belang aan de
ecologische prestaties van haar voertuigen.
Bij de aankoop van haar nieuwe bussen
anticipeerde ze steeds op de strengste Europese
normen inzake de uitstoot van schadelijke stoffen.
Met de aankoop van elektrische en elektrisch
hybride bussen richt ze zich vandaag resoluut tot
technologieën die een alternatief bieden voor de
klassieke dieselmotoren. Deze omschakeling naar
andere energiebronnen helpt om van Brussel
een groenere stad te maken.
De trams en metrostellen worden
aangedreven met 100% groene elektrische
stroom en stoten dus geen rechtstreeks
vervuilende stoffen uit. Bovendien
recupereren metrostellen een groot deel van
hun elektriciteit tijdens het remmen.

een plaats voorbehouden voor rolstoelen en
kinderwagens.
Alle MIVB-voertuigen zijn uitgerust
met veiligheidscamera’s.
Kenmerkend voor de nieuwe generatie
MIVB-bussen, -trams en -metrostellen, zijn de
elegante lijnen, die werden ontworpen door
de Antwerpse designer Axel Enthoven.
In 2005 creëerde hij een compleet nieuwe
look voor trams 3000 en 4000, aangepast aan
die van de metrotoestellen en bussen.
Die look is geïnspireerd op de tinten en lijnen
van de art nouveau.

De MIVB hecht ook veel belang aan het
comfort van haar reizigers. De nieuwe
voertuigen zijn uitgerust met een
ventilatiesysteem. Bijzondere aandacht ging
naar het comfort van de zetels en de inrichting
van de ruimte. Een integrale lage vloer en
brede deuren bieden aan alle reizigers een
vlotte toegang, ook voor personen met
verminderde mobiliteit. In elk voertuig wordt
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BINNENKORT OP HET NET
De MIVB maakt zich op voor een
nieuwe uitbreiding van haar vloot.
Ze bestelde zestig tramstellen van de
«nieuwe generatie» bij constructeur
Bombardier. Deze vervangen de
oudere voertuigen en bieden dankzij
hun volledig lage vloer en brede
deuren meer comfort bij het in- en
uitstappen. Deze trams zullen tussen
2020 en 2025 geleidelijk aan op
het MIVB-net worden ingezet.
De MIVB bestelde ook 43 metrostellen,
die elk 725 reizigers kunnen vervoeren.
De eerste 22 daarvan zullen vanaf 2019
op het net opduiken. De 21 volgende
worden vanaf 2024 ingezet, wanneer
de noord-zuidas wordt omgevormd
tot metrolijn. Deze bijkomende
metrostellen maken het mogelijk om
het metronet te vernieuwen en de
capaciteit ervan te verhogen dankzij
een hogere doorkomstfrequentie.
Tot slot verschijnen ongeveer 250
hybride bussen in de Brusselse
straten. Een eerste bestelling van 110
hybride standaardbussen werd door
de MIVB bij Volvo geplaatst en 141
hybride gelede bussen van IVECO
zullen weldra de vloot aanvullen.
De levering start vanaf eind 2018.
Dankzij deze aankopen zal de
maatschappij niet alleen de oudste
bussen kunnen vervangen, maar
ook het nieuwe Busplan invoeren
dat in een capaciteitsuitbreiding
voorziet voor het busnet.
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DE ELEKTRISCHE
REVOLUTIE

Door het testen van zeven elektrische Citybussen op haar net, start de
MIVB duidelijk de omschakeling van haar busvloot naar vernieuwende
en nog milieuvriendelijkere technologieën.

De firma Solaris ontwierp de elektrische
Citybussen. Ze rijden op lijn 33, die
het centrum van Brussel bedient en
de boven- en benedenstad met elkaar
verbindt. Ze zijn kleiner dan een
traditionele standaardbus en hebben een
profiel dat is aangepast aan de nauwe
straten in het stadscentrum.
Ze hebben 42 plaatsen aan boord.
De Citybussen zijn uitgerust met
“overnight charging”-technologie. Dat
betekent dat het opladen van de batterijen
in de stelplaats gebeurt. Daartoe werden
zeven laadpalen geïnstalleerd in de
stelplaats Jacques Brel. Die laadpalen
worden gevoed via het stroomnet van de
metro en kunnen een vermogen leveren
van 80 kW. Dat is nodig voor het opladen
van de batterijen van de Citybus, die een
geschatte autonomie heeft van 8 uur.
De ingebruikname van deze 100%
elektrische voertuigen luidt een nieuw
tijdperk in voor het busnet van de
MIVB. Brussel heeft immers besloten
om een proefproject uit te voeren voor
de reguliere exploitatie van volledig
elektrische buslijnen. Daartoe is de MIVB
bezig om verschillende types elektrische
bussen aan te schaffen en op haar net te
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testen.
Vijf standaardbussen van het merk
Bluebus (groep Bolloré), eveneens van
het type overnight charging, worden in
de herfst van 2018 op het net verwacht.
In de lente van 2019 zullen 25 elektrische
gelede bussen, die zijn besteld bij
het bedrijf Solaris, op het net van de
MIVB rondrijden. Zij zijn van het type
opportunity charging, wat betekent dat
ze hun batterijen ‘s nachts opladen in de
stelplaats maar ook op de buslijn dankzij
snelle laadpalen die aan de eindhaltes
werden geïnstalleerd.

HOE WERKT
EEN HYBRIDE BUS?
Een hybride bus is een bus die
deels op elektriciteit werkt. Bij het
remmen wordt de aandrijfenergie
omgezet in elektriciteit. Die wordt
opgeslagen en vervolgens gebruikt
bij de versnelling. Dit systeem
is bijzonder doeltreffend in een
stedelijke context waar er vaker
afgeremd en versneld wordt dan
bij langeafstandsverplaatsingen.
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ELEKTRISCHE MIDIBUS
Type : Urbino 8,9 LE
Aantal plaatsen:
22 zitplaatsen
20 staanplaatsen (4 personen/m²)
42 in totaal
+ 4 klapstoelen
Aantal deuren: 2
Bouw: lage vloer in het voorste
compartiment
Afmetingen:
Lengte: 8,950 m
Breedte: 2,400 m
Hoogte: 3,395 m
Gewicht van het voertuig (leeg):
10,7 ton
Batterijen:
4 racks
LFP
Vermogen: 160 kWh
Opladen: Overnight (in de remise)
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12040

3100

2913

ELEKTRISCHE STANDAARDBUS

ELEKTRISCHE GELEDE BUS

Type : Bluebus 12M

Type : New Urbino 18 Electric

2713

5925

3402

2550

Aantal plaatsen:
26 zitplaatsen
37 staanplaatsen (4 personen/m²)
63 in totaal
+ 4 klapstoelen

Aantal plaatsen:
33 zitplaatsen
68 staanplaatsen (4 personen/m²)
101 in totaal
+ 7 klapstoelen

Aantal deuren : 3 dubbele

Aantal deuren: 4 dubbele

Bouw: 100% lagevloerbus

Bouw: 100% lagevloerbus

Afmetingen:
Lengte 12,040 m
Breedte: 2,550 m
Hoogte: 3,155 m

Afmetingen:
Lengte: 18,000 m
Breedte: 2,360 m
Hoogte: 3,300 m

Gewicht van het voertuig (leeg):
14,1 ton

Gewicht van het voertuig (leeg):
19,02 ton

Batterijen:
4 racks
LMP
Vermogen: 272 kWh
Opladen: Overnight (in de remise)

Batterijen:
4 racks
LTO
Vermogen: 116 kWh
Opladen: Opportunity
(laadt overdag op aan eindpunt)
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DEMS 20/04/2017

CREATION

NATURE DE LA MODIF.

NOM

CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE EXCLUSIVE DE BLUEBUS, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT NI COPIE NI UTILI

Format

A3

Ech: 1/40

PROJET:

BLUEBUS 12m 3 portes

A

IND.

//

CODE DESSINE:

CODE SYMETRIQUE:

N°:

ADHESIFS

DATE

RISATION

CODE ENSEMBLE:

------//
-------

//

A

PLANCHE:

1/1

BLUEBUS
9 bd. Marius et René Gruau-CS 24219
53942 St-Berthevin Cedex
FRANCE
Tél.: 33 (0)2 43 66 43 23
Fax : 33 (0)2 43 66 43 49
www.bluebus.fr
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HYBRIDE STANDAARDBUS

HYBRIDE GELEDE BUS

Type : Volvo 7905

Type : IVECO Urbanway 18m Hybride

Aantal plaatsen:
29 zitplaatsen
36 staanplaatsen (4 personen/m²)
65 in totaal
+ 4 klapstoelen

Aantal plaatsen:
40 zitplaatsen
63 staanplaatsen (4 personen/m²)
103 in totaal
+ 5 klapstoelen

Aantal deuren: 3 dubbele

Aantal deuren: 4 dubbele

Bouw: 100% lagevloerbus

Bouw: 100 % lagevloerbus

Afmetingen:
Lengt: 12,134 m
Breedte : 2,550 m
Hoogte: 3,280 m

Afmetingen:
Lengte: 17,910 m
Breedte: 2,500 m
Hoogte: 3,393 m

Gewicht van het voertuig (leeg):
12,720 ton

Gewicht van het voertuig (leeg):
19,510 ton

Aandrijving: Parallel hybride
Warmtemotor VOLVO D5K Diesel
Euro 6 (177 kW)
Elektrische motor-I – SAM (150 kW)
Batterijen: 1 pack van 4 kW/h
Opladen: tijdens het remmen
van het voertuig

Aandrijving Hybride serie
Warmtemotor IVECO Tector 7 Diesel Euro 6 (210 kW)
Elektrische motor BAE System (200 kW
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piekvermogen, +/-50 kW constant vermogen)

Batterijen: 1 pack van 11 kWh
Opladen: tijdens het remmen
van het voertuig
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RUIME EN MOOIE

BUSSEN

De nieuwe bussen die op het net rijden sinds eind 2014 zijn ruimer, mooier,
milieuvriendelijker en stiller.
Ze beschikken over een aangenamer interieur, met meer licht.
De gelede en standaardbussen van de
nieuwe generatie werden besteld bij
EvoBus, een filiaal van Daimler. Op het vlak
van milieuprestaties scoren deze bussen
uitstekend. Ze voldoen aan de Euro 6-norm,
de strengste Europese norm die op dit
moment van kracht is. Voorts koos de
MIVB voor motoren die 10 tot 15% minder
brandstof verbruiken.
Met hun extra deuren, verzorgde afwerking
en grotere ruimte voor informatie, bekoren ze
de reizigers zonder enige twijfel.
De standaard Citaro is uitgerust met drie
deuren. Dat zorgt voor een betere spreiding
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van de reizigers in de bus, en vergemakkelijkt
het in- en uitstappen aan de haltes.
De reizigers zien ook heel snel de
bestemming en het lijnnummer van de bus
dankzij de bestemmingsaanduiders vooraan,
opzij en achteraan.
De gelede uitvoering telt 105 plaatsen,
waarvan 38 zitplaatsen. De standaardversie
kan op haar beurt 66 mensen vervoeren en
beschikt over 27 zitplaatsen.
Vlakbij de stuurpost zijn zes plaatsen voorzien
voor zwangere vrouwen en voor mensen met
beperkte mobiliteit.
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15 x 15 cm

00 PL.

STANDAARDBUS

GELEDE BUS

Type : EvoBus Citaro

Type : EvoBus Citaro G

Aantal plaatsen:
27 zitplaatsen
39 staanplaatsen (4 personen/m²)
66 in totaal
+ 4 klapstoelen

Aantal plaatsen:
38 zitplaatsen
67 staanplaatsen (4 personen/m²)
105 in totaal
+ 4 klapstoelen

Aantal deuren: 3 dubbele

Aantal deuren: 4 dubbele

Bouw: 100% lagevloerbus

Bouw: 100% lagevloerbus

Afmetingen:
Lengte: 12,135 m
Breedte: 2,550 m
Hoogte: 3,12 m

Afmetingen:
Lengte: 18,125 m
Breedte: 2,550 m
Hoogte: 3,12 m

Gewicht van het voertuig (leeg):
11,7 ton

Gewicht van het voertuig (leeg):
17,2 ton

Motor :
OM 936 LA (Euro 6)
Cilinderinhoud : 7,70 L
Vermogen : 220 kW

Motor :
OM 470 LA (Euro 6)
Cilinderinhoud : 10,70 L
Vermogen: 265 kW
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MINIBUSSEN
VOOR MINDERVALIDEN

Parallel met haar klassieke aanbod biedt de MIVB de TaxiBus-dienst aan.
Die is bedoeld voor het vervoer van mindervaliden van deur tot deur.
Twaalf comfortabele en beveiligde minibussen verzekeren deze service.
Ze worden ondersteund door aangepaste taxi’s.
Al 40 jaar lang biedt de MIVB een
specifieke vervoerdienst op aanvraag
die bestemd is voor personen met
een handicap. Deze service kreeg de
nieuwe naam TaxiBus en werd in april
2014 grondig hervormd. Hij omvat
voortaan 12 minibussen van de MIVB en
een honderdtal taxi’s, die speciaal zijn
uitgerust voor het vervoer van personen
met een rolstoel.
Het MIVB-park bestaat uit 12 Mercedes
Sprinter-minibussen, besteld bij de
firma EvoBus. Hun look lijkt op die van
hun grote broers van het gelede of
standaardmodel. Het enige verschil is
het logo ‘TaxiBus’ dat heel zichtbaar
werd aangebracht zodat de gebruikers
deze specifieke dienstvoertuigen
gemakkelijk zouden kunnen
identificeren.

De 12 minibussen zijn achteraan
uitgerust met een toegangslift voor
mensen in een rolstoel. Deze lift is
geïntegreerd in de binnenruimte. Het
ontwerp laat zoveel mogelijk licht toe in
het reizigerscompartiment en belemmert
het achterwaartse uitzicht van de
bestuurder minimaal. De chauffeurs
krijgen een specifieke opleiding in het
besturen en gebruiken van deze nieuwe
voertuigen.
Deze minibussen behalen eveneens
uitstekende milieuprestaties
(Euro 6-norm).

De minibussen hebben cognacoranje lederen zetels en een vloer in
imitatieparket. Ze hebben vier zetels
die zijn uitgerust met een hoofdsteun,
armleuningen en een driepuntsgordel.
Er zijn ook plaatsen voor passagiers in
rolstoelen. Bovendien kregen ze een
schuifdeur aan de zijkant, die in- en
uitstappen vergemakkelijkt.
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PBM MINIBUS
Type : EvoBus Sprinter Mobility 33

Aantal plaatsen:
Max 4 zitplaatsen
of max 4 rolstoelen
Aantal deuren 2
Bouw: 100% lagevloerbus

Afmetingen:
Lengte: 6,69 m
Breedte: 1,99 m
Hoogte: 2,84 m
Gewicht van het voertuig (leeg):
3 ton
Motor:
OM 651 DE 22 LA (Euro 6)
Cilinderinhoud : 2,14 L
Vermogen: 95 kW
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RUIME EN COMFORTABELE

TRAMS

In Brussel rijden dagelijks honderden trams. Daaronder bevinden zich ook
trams van de types T3000 en T4000. Deze nieuwe generatie voertuigen
wordt gemaakt door de firma Bombardier, en verscheen in 2006 op het net
van de MIVB. De Brusselse vervoersmaatschappij bezit de grootste vloot
lagevloertrams in Europa.
De tram 3000 (32 meter) bestaat uit
vijf modules en kan tot 180 personen
tegelijk vervoeren. De tram 4000 (43
meter) telt zeven modules en kan 252
personen tegelijk transporteren. Een
brede gang, vijf dubbele schuifdeuren
(zeven in de versie 4000) en een gewone
deur achteraan maken dat de reizigers
vlot kunnen doorstromen en dit zowel
binnen het voertuig als bij het in- en
uitstappen.
De T3000 en T4000 zijn ontstaan uit een
lange traditie. Ze bewijzen duidelijk dat
de Brusselse trams erin geslaagd zijn
om mee te gaan met hun tijd. Brons en
goud, de rondingen die geïnspireerd zijn
op art nouveau, maken de MIVB-trams
uiterst elegant. Bovendien zijn ze ook
krachtig, vlot toegankelijk en stil.

Op het vlak van veiligheid kenmerken
deze trams zich door een uitstekend
rijgedrag, een goede zichtbaarheid,
en een hoge schokbestendigheid. De
uiteinden van de trams 3000 en 4000
zijn bestand tegen een drukbelasting
van 40 ton. Een stalen structuur aan de
zijkanten, met een hoogte van 80 cm,
biedt de reizigers optimale bescherming
in geval van een zijdelingse aanrijding.
De T3000 en T4000 zijn ook uitgerust
met bewakingscamera’s.
De goede prestaties van de trams 3000
en 4000 inzake lawaai en trillingen
garanderen zowel comfort voor de
reizigers als rust voor wie naast een
MIVB-lijn woont. Zo dragen ze bij tot het
nieuwe merkimago van de tram.

Het comfort van de reizigers vormt de
sterkste troef van deze voertuigen.
Bijzondere zorg werd besteed aan
de binneninrichting, vooral aan de
plaatsing van de zitjes. De zitplaatsen
vertegenwoordigen 28% van de totale
capaciteit, wat uitzonderlijk is voor een
tweerichtingstram. Alle zetels zijn van
echt leder.
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T3000

T4000

Type : T3000

Type : T4000

Aantal plaatsen:
46 zitplaatsen
134 staanplaatsen (4 reizigers/m²)
180 totale capaciteit

Aantal plaatsen:
66 zitplaatsen
186 staanplaatsen (4 reizigers/m²)
252 totale capaciteit

Aantal deuren per zijde:
5 dubbele deuren + 1 enkele deur

Aantal deuren per zijde:
7 dubbele deuren + 1 enkele deur

Aantal rijtuigbakken (modules): 5

Aantal rijtuigbakken (modules): 7

Afmetingen:
Lengte: 31,85 m
Breedte: 2,30 m
Hoogte opstapplank: 35 cm
Breedte van de gang: 63 cm

Afmetingen:
Lengte: 43,22 m
Breedte : 2,30 m
Hoogte opstapplank: 35 cm
Breedte van de gang: 63 cm

Gewicht voertuig (leeg):
38,6 ton

Gewicht voertuig (leeg):
51,8 ton

Motorkracht:
4 x105 kW

Motorkracht:
6 x105 kW

Maximale snelheid: 70 km/u

Maximale snelheid: 70 km/u
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EEN METRO

MET DE NAAM «BOA»
De Boa-metrostellen werden ontworpen door de Spaanse firma CAF en zijn
94 meter lang. Ze vormen de zesde generatie voertuigen die in de Brusselse
metro in dienst werden genomen sinds de aanleg in 1976. Deze voertuigen
hebben een grote capaciteit en een revolutionair design.
De ‘Boa’ heeft zijn naam niet gestolen:
de delen van het stel zijn verbonden
door flexibele elementen die de reizigers
in staat stellen om zich van het ene
compartiment naar het andere te
begeven. Een onmiskenbaar voordeel,
dat een betere verspreiding van de
reizigers en een snellere evacuatie
mogelijk maakt, en het veiligheidsgevoel
versterkt. De verbinding tussen de
delen vergemakkelijkt ook het leven van
de bestuurders, die niet meer moeten
uitstappen om van stuurpost te wisselen.
Elk Boa-stel bestaat uit vier
voertuigen met tractiemotoren en
twee aanhangrijtuigen. Het heeft 18
dubbele deuren, die aan de ene of
de andere zijde van het metrostel
opengaan. Dit type metrostel heeft
ook twee enkele deuren, die toegang
geven tot de twee stuurposten aan de
uiteinden. Vier deuren zijn voorzien van
toegangshellingen voor mindervalide
personen en vier binnenruimten zijn
voorbehouden voor rolstoelen, fietsen
en kinderwagens.
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Elk stel heeft 728 plaatsen, waaronder
198 zitplaatsen. De zitjes zijn zowel
functioneel als gezellig. De zetels in de
vier centrale rijtuigen zijn overlangs
geplaatst, wat zorgt voor vlottere
toegankelijkheid en doorgang.
De stellen zijn uitgerust met een
ventilatiesysteem dat in elk seizoen
een aangename temperatuur oplevert.
Afremmen en versnellen gebeurt heel
soepel. Bovendien is de Boa, net zoals de
trams T3000 en T4000, bijzonder stil.
Binnen duiden indicatoren de
bestemming en de uitstaprichting aan.
Een audiovisueel systeem kondigt het
volgende station aan.
De Boa is sober, elegant en functioneel.
De keuze voor aluminium als
bouwmateriaal resulteert in een
structuur die lichter is, maar een hoge
weerstand heeft en geen oxydatierisico
inhoudt.
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BOA
Type: BOA bidirectioneel
Afmetingen:
Lengte: 94 m
Breedte: 2,70 m
Hoogte van de vloer: 1,05 m
(100% lage vloer ter hoogte van het perron)

Aantal wagons: 6
 antal deuren per kant:
A
18 dubbele deuren
2 enkele deuren
voor de stuurposten
 peningsbreedte per deur:
O
1,45 m
Aantal plaatsen:
198 zitplaatsen
530 staanplaatsen (4 reizigers/m²)
728 in totaal
Gewicht van het voertuig (leeg):
± 160 ton
Motorkracht:
16 x 135 kw
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