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Vier nieuwe bussen op aardgas voor Gents
schoolvervoer

Sinds december 2018 brengen vier nieuwe bussen op aardgas van de Stad

Gent leerlingen naar hun bestemming. Dat is één van de maatregelen waarmee de

Stad en het OCMW Gent voor minder, efficiëntere en duurzamere

dienstverplaatsingen gaan.

Vier nieuwe schoolbussen

De Stad Gent heeft negen oude dieselbussen, die voornamelijk schoolkinderen vervoeren.

Daarvan zijn er vier vervangen door CNG-bussen. Op termijn zullen ze allemaal worden

vervangen door dieselvrije, duurzame alternatieven.
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Het is de eerste keer dat er gekozen wordt voor bussen die op CNG (Compressed Natural Gas)

ofwel aardgas rijden. Dit is een zuinige en comfortabele energiebron en het is een

milieuvriendelijk alternatief voor diesel, de brandstof waarop bussen meestal rijden. De CNG-

bussen kosten 330.000 euro per stuk. Dat is een stuk duurder dan dieselbussen (150.000 euro),

maar ze zijn veel goedkoper dan elektrische bussen (800.000 euro).

'Met de aankoop van deze vier CNG-bussen starten we de nieuwe
beleidsperiode met een duurzame maatregel. Al onze kinderen verdienen
propere lucht en daar zet ik graag mee mijn schouders onder. In de komende
jaren wil ik het wagenpark van de stad verder verduurzamen, als investering in
de toekomst!'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

Zelf duurzaam denken en doen

De doelstelling van de Stad Gent en het OCMW is duidelijk: verminder de CO2-uitstoot van de

dienstverplaatsingen tegen 2030 met 40% (ten opzichte van 2007). Om dit te bereiken, nemen

de Stad en het OCMW hun medewerkers mee in een duurzaam verandertraject. Er wordt hard

gewerkt om dienstverplaatsingen zo veel mogelijk te vermijden, te verduurzamen en te

vergroenen, in combinatie met een verstandig gebruik van middelen. De inzet van de nieuwe

CNG-bussen past binnen dit plan.  

Vloot vergroenen

Daarnaast hebben de Stad en het OCMW Gent nog duurzame maatregelen genomen: het

wagenpark wordt verkleind en sinds 2018 worden er enkel elektrische en hybride

personenwagens en bestelwagens aangekocht.

Tegen 2030 worden alle bussen en vrachtwagens van de Stad en het OCMW Gent vervangen

door een dieselvrij alternatief. Met de aankoop van deze vier schoolbussen is de eerste stap naar

duurzame alternatieven gezet. De Stad ziet de meerkost als een investering in de toekomst.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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