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Stad Gent koopt 11 nieuwe vrachtwagens op
aardgas

De Stad Gent heeft 11 nieuwe vrachtwagens gekocht op aardgas. Dat is een van de

maatregelen waarmee de Stad voor minder, efficiëntere en duurzamere

dienstverplaatsingen gaat. De Stad koos ervoor om de nieuwe vrachtwagens

uniform uit te rusten, waardoor stadsdiensten de vrachtwagens en containers

makkelijk onderling kunnen uitwisselen.

11 nieuwe vrachtwagens
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De Stad Gent beschikt in totaal over 44 vrachtwagens, die ze voornamelijk inzet voor

groenonderhoud, wegenwerken, logistieke activiteiten, evenementen, feestelijkheden, sneeuw-

en ijzelbestrijding. 13 van die vrachtwagens zijn ondertussen vervangen door CNG-

vrachtwagens met kraan en container. De eerste twee werden in 2016 en 2017 aangekocht. Daar

kwamen dit jaar nog eens 11 nieuwe vrachtwagens bij. Op termijn worden ook de resterende

vrachtwagens vervangen door dieselvrije, duurzame alternatieven.

'Met de aankoop van deze 11 CNG-vrachtwagens zetten we de ambitie kracht
bij om het wagenpark van de Stad Gent sterk te verduurzamen. De
vrachtwagens stoten niet alleen minder fijn stof uit, ze zijn ook stiller en veiliger
dan diesels. Ook de vrachtwagens delen tussen diensten wordt
makkelijker. Het is een investering in de toekomst.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

Meer flexibiliteit

De Stad koos ervoor om alle 13 vrachtwagens uniform uit te rusten. Hierdoor zijn vrachtwagens

en containers compatibel met elkaar en kunnen de stadsdiensten de vrachtwagens en

containers onderling uitwisselen. Elke container van elke vrachtwagen kan op een van de

andere geplaatst worden, indien nodig. Dat zorgt voor een hogere flexibiliteit binnen de

werking van de Stad Gent dan bij vrachtwagens met vaste bakken. Het bevordert ook het delen

van de voertuigen over de diensten heen.
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Veiliger en stiller

De nieuwe vrachtwagens werken volledig op CNG. De motor drijft ook de hydraulische kraan en

het containersysteem aan. Bij het laden en lossen is er veel minder geur- en geluidshinder, wat

deze vrachtwagens veiliger en gezonder maakt dan een dieselvariant, zowel voor de buurt als

voor de chauffeur.

Andere pluspunten rond veiligheid zijn de besturing van de kraan en het weegsysteem. De

besturing van de kraan gebeurt met een afstandsbediening en niet vanuit de cabine. Daardoor

kan de chauffeur beter inspelen op zijn omgeving. Daarnaast zorgt het weegsysteem ervoor dat

de vrachtwagen nooit te zwaar geladen is.

Waarom CNG?

Gecomprimeerd aardgas is een zuinige en comfortabele energiebron, en een milieuvriendelijk

alternatief voor diesel. De Stad Gent zet CNG-voertuigen in op plaatsen waar elektrisch vervoer

geen optie is. CNG-voertuigen hebben een grotere actieradius en zijn ook beter geschikt om

zware lasten te vervoeren. Elektrische vrachtwagens zijn heel duur en niet combineerbaar met

een kraan en containersysteem.
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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.

Stad Gent

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

