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1. General information about our company De Lijn
De Lijn is responsible for the organisation and the exploitation of public transport in Flanders, Belgium.
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2. Why introduction of hybrid buses?
In the context of the global objective to have - in the short term - a complete fleet of easy accessible vehicles
reaching the highest standards on energy efficiency and reduction of negative impacts as noise and emissions in the urban area of Gent, De Lijn will replace the old high floor trolleybuses by 20 new energyefficient and innovative articulated hybrid buses.
Hybrid buses are an intermediate solution between classic diesel buses towards the future electrical or fuel
cell buses.
Regenerative braking.
Hybrid buses recuperate braking energy towards energy storage equipment such as super capacitors (commonly named ‘supercaps’ or ‘ultracaps’) or batteries; this energy is used again while accelerating.
Enhanced acceleration.
Because of the help of the electricity coming from the energy storage, the diesel motor can be dimensioned
smaller than with classic articulated diesel buses, although having better and seamless acceleration. The
‘downsizing’ of the diesel engine reduces the weight of the engine from approximately 1000 kg to around
450 kg. On the other hand, the old trolleybuses are using electricity for braking instead of recuperating electricity, mainly in the electric brake with Foucault-currents.
Improved fuel economy and less exhaust products.
Moreover, the diesel motor of a hybrid bus can run over a narrow and optimal number of revolutions per
minute range, close to its peak efficiency. The torque curve of the hybrid-bus engine is therefore tailored to
frequent steady-state operation, for optimal emissions performance and fuel efficiency.
In our company ‘De Vlaamse Vervoersmaatschappij’, better known as ‘De Lijn’, which is responsible for
the public transport on the whole of Flanders, we have about 4200 buses, which use yearly 50 million litre of
diesel.
Simultaneously, they create 135.000 tons of CO2, and lots of other harmful products: NOx, soot and fine
dust, not-burned hydrocarbons, etc.
Every litre of diesel fuel that we do NOT use in our buses creates multiple advantages: lower costs of exploitation, less refuelling of the fuel tanks, less exhaust gasses and soot.
Quiet operation
The diesel engine-generator can be sound-insulated better than classic diesel buses, and is through this much
quieter, approaching the sound level of passenger cars.
Thanks to CIVITAS-ELAN, we had the opportunity to invest in a complete new technology for driving buses for public transport: hybrid buses.
Hybrid technology has the advantage of using less fuel, and producing less noise inside and outside the vehicle.
From 1989 till 2009, we ride trolleybuses on our line N°3 in Gent.
As we eliminated our trolleybus line (N°3) on 14 June 2009, we wanted to replace them by 20 hightechnology articulated buses as a transitional measure between the present old high-floor trolleybuses and
the future tramcars foreseen on a part of present trolley line
We also wanted to increase our experiences with articulated hybrid buses so that all next buying’s could be
with hybrid (diesel) traction.
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After publication of our book of tenders for new hybrid buses (N° 922/15.4-922/hybride-216 of 30.04.2008,
see Annex) in December 2008, we compared the different offers, and made an order-form to the bus constructor Van Hool (N° 922/15.4-922/hybride-216, see annex 1), which has been sent on 23.12.2008. The
company Van Hool offered a AG300 Hybrid bus, which scored the bust on price, fuel consumption and
noise level. Other bus constructors who made as well an offer for new hybrid buses were VDL, Evobus and
Solaris.
The first articulated bus was delivered on 9 March 2009. As foreseen in the book of tenders it was tested for
three months, after which we obtained the other 19 articulated hybrid buses.

3. Internal communication within our company, to our bus drivers and the direction of De Lijn
Oost-Vlaanderen: what exactly is a hybrid vehicle?
With the help of a power point presentation (see annex 2: ‘what exactly is a hybrid bus’), the measure leader
explained during our monthly meeting (14 February of 2008) between the direction of De Lijn OostVlaanderen and a delegation of the employees (Comité voor Preventie en Bescherming van de Werknemer)
how a hybrid bus works. As our bus drivers know roughly how a conventional diesel driven bus works,
AND how a trolleybus works, De Lijn uses those two types of buses to compare with the new technology:
hybrid buses.
In our internal magazine De Lijn Expres (N° 36 of April 2008 on page 13), the measure leader explains this
again (this time on paper) for all of the employees of De Lijn Oost-Vlaanderen.
(annex 3).
In the magazine N° 39 on page 5 of October 2008 (annex 4) and N° 42 of April 2009 on page 3 the measure
leader gave some more information about CIVITAS in general. (annex 5)
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4. International communication:
On 31/3/2009 we invited a delegation of our colleagues of LPP Ljubljana, which we informed detailed
about our new hybrid buses, together with a delegation of the bus constructor Van Hool.
From left to right: Engineer Sven Somers of Van Hool, Mr. Smajdek of LPP, Mr. Yves Goffin of Van
Hool, Mr. Osterman of LPP, engineer Patrick Debeuf of De Lijn (it’s me) and Mr. Kamnik of LPP:

A picture taken during our test ride, with our colleagues from LPP:

In our internal magazine De Lijn Expres N° 43 of june 2009 (page 3, see annex 6), which communicates to
all the employees of De Lijn Oost-Vlaanderen, we gave some more information about this international visit.
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De Lijn’s first hybrid bus, also the first hybrid bus in the Benelux, has been used for promotional reasons by
the constructor Van Hool. The bus was presented on ‘Gammabus’ in Milan in Italy on 30.09.2009 and
01.10.2009.
Also, the bus was tested by our colleagues of TPG Geneva on 5-9.10.2009, and was presented at the biggest
bus exposition in the world, ‘Busworld’ in Kortrijk, on 10-13.10.2009.
On 13.01.2010 De Lijn welcomed Michael Glotz-Richter of CIVITAS city Bremen and 3 colleagues of
BVB (Bremen Verkehrs Betrieb) who were very interested in De Lijn’s technical explanations. The visitors even had the opportunity to drive themselves with one of the new articulated hybrid buses.
From left to right: 3 collegues of BVB, Mr. Michael Glotz-Richter, Mr. Paul Jenne of Van Hool, engineer Patrick Debeuf of De Lijn (it’s me) and engineer Sven Somers of Van Hool:
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On 25.01.2010, our first hybrid bus has been presented to our colleagues of the public transport company LPP, in Ljubljana:

In the European magazine ‘Mobility’, a two page article on hybrid buses in Gent was integrated; see annex
7: ‘Magazine MOBILITY about hybrid buses, p16 and p17’
(http://viewer.zmags.com/publication/bc72ed6f#/bc72ed6f/17):
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5. Communication for our travellers:
In each hybrid bus 2500 leaflets are distributed with some basic information about ‘What is a hybrid bus?’
Flyers:

.
Also, in each bus interior 2 large posters (format A1) behind glass provide some basic information about
hybrid buses to passengers.
Oblong posters:
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A3-posters, which hang in the interior of the hybrid buses look like this:
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6. Questioning of the first 3 busdrivers which were trained, and used regularly our first hybrid bus
has been organised on 19 June 2009, which resulted in a report in annex 8 called ‘interview with our 3 first
bus drivers for hybrid buses’.

7. Introduction of this hybrid technology in our bus workshop
As the first hybrid bus arrived a couple of months before the deliveries of the other 19 hybrid buses, we had
the time to take classes organized by the bus constructor and to study this new technology in our workshop
in Gentbrugge.
The growing pains had all to do with the fall out of the electric traction circuit and the fact that the electric
fuse which secures the supercaps was dimensioned to small and blew too quickly.
Some updates of the installed software solved most technical problems.
Although they were interested, at the beginning our technicians played a waiting game.
Now this new technology doesn’t cause any problems anymore.

8. Public enquiry
In the summer of 2010, all the 20 articulated hybrid buses were in service.
So a public enquiry
has been organized by our department marketing, between 22 and 28 of September 2010 on several moments of the day, on our former trolleybus line N°3.
Questions have been asked about the experiences of the travellers with the hybrid buses.
See in annex 9 the complete Dutch version of the report, which includes as well the questionnaire: “1.10
Dutch report on the public enquiry of the new hybrid buses of De Lijn.docx”
Random sample survey
565 travellers have been questioned, 57% female, 43% male.
Results
57% was aware that they weren‘t travelling with a ‘normal’ bus, and 25% even knew that is was a ‘hybrid
bus’.
From this 57%, 54 of the travellers knew this because of the slightly different interior of the hybrid bus,
while 29% of these travellers knew it because of the leaflets in the interior (see appendix), and 14% because
of the CIVITAS-logo on the outside of the hybrid buses.
Travellers who were aware of riding a hybrid bus:
- 37% noticed that this bus made less noise than a normal bus, 6% was wrong about the noise issue,
the others had questions.
- 87% is convinced that the hybrid buses produce less CO2, 0.5% thinks the opposite.
- 85% knows that the hybrid bus exhausts less fine dust. Nobody is opposed to this standpoint, while
16% doesn’t know.
On the question if our travellers prefer a hybrid bus compared to a standard diesel bus, 65% answered positive while 24% had no opinion. 10% prefer a classic diesel bus.
The enquiry shows us that 94% of the questioned travellers don’t know the CIVITAS project. The travellers
who do know CIVITAS, tell us that they know the project from school lessons, newspaper, television,
mouth to mouth publicity, flyers on the bus or in one of our ticket shops, or one of the websites of one of the
CIVITAS partners.
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At this moment, the green range of thought exists already within our travellers, as 97% of them find it important that a public transport company as De Lijn invests in environmental friendly vehicles.
Today, no further communication about the hybrid buses is planned.

9. Savings of diesel
Comparison of consumption of diesel fuel of hybrid versus classic diesel buses on the same bus line (N° 3):
period

articulated hybrid bus AG300

articulated diesel bus AG300

till
30/06/10
22/10/10
22/11/10
20/12/10

kilometre

liters of diesel

l/100km

268208
86499
78602

121795
41203
44965

45,41
47,63
57,21

10219
9598

5651
5820

55,30
60,64

20,00
13,86
5,66

1/01/11
10/01/11
17/01/11
24/01/11
jan/11
31/01/11
7/02/11
14/02/11
21/02/11
feb/11
28/02/11
7/03/11
14/03/11

9/01/11
16/01/11
23/01/11
30/01/11

22080
22624
22423
22199
89326
20999
22544
20833
19033
83409
15253
16512
19145

10482
10748
10959
11757
43946
10732
10717
10200
9895
41544
7913
8135
9415

47,47
47,51
48,87
52,96
49,20
51,11
47,54
48,96
51,99
49,81
51,88
49,27
49,18

3468
2035
2049
2347
9899
2462
2754
2648
2362
10226
2312
1150
1027

2066
1179
1198
1358
5801
1430
1523
1507
1384
5844
1286
648
569

59,57
57,94
58,47
57,86
58,60
58,08
55,30
56,91
58,59
57,15
55,62
56,35
55,40

20,31
18,00
16,41
8,47
16,05
12,01
14,04
13,97
11,27
12,85
6,73
12,57
11,24

6/02/11
13/02/11
20/02/11
27/02/11
6/03/11
13/03/11
20/03/11

kilometre
61219

difference

from
1/04/10
1/07/10
22/10/10
22/11/10

liters of diesel l/100km
34749
56,76

%

10. Decrease of noise production
(source: Roger Meys, Head of department Rolling Stock of ‘De Lijn’,
see annex 10: ‘Roger Meys presentation in Lyon‘, p.17 )
Traveler survey shows following figures:
85 % of the customers perceive lower interior noise levels when leaving the busstops.
72 % of the customers perceive general lower interior noise levels.
81 % of the customers perceive lower exterior noise levels when leaving the busstops.
72 % of the customers perceive lower vibration levels.
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12. Plans for introducing more future-driven buses?
Our company De Lijn has signed up for a European project ‘HYRON BUS’, together with some other partners as Van Hool, to introduce and run 5 fuel cell buses. A decision about this project will be made one of
these weeks.

16

Annex 1: order-form for 20 new hybrid buses:
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Annex 2: what exactly is a hybrid bus:
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Annex 3: In our internal magazine De Lijn Expres (N° 36 of April 2008 on page 13), the measure leader
explains this again (this time on paper) for all of the employees of De Lijn Oost-Vlaanderen.
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Annex 4: in the magazine N° 39 on page 5 of October 2008 the measure leader gave some more information
about CIVITAS in general:
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Annex 5: in the magazine N° 42 of April 2009 on page 3 the measure leader gave some more information
about the advantages of hybrid buses:
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Annex 6: In our internal magazine De Lijn Expres N° 43 of June 2009, which communicates to all the
employees of De Lijn Oost-Vlaanderen, we gave some more information about this international visit.
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Annex 7: In the European magazine ‘Mobility’, a two page article on hybrid buses in Gent was integrated.
(http://viewer.zmags.com/publication/bc72ed6f#/bc72ed6f/17):
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Annex 8: ‘interview with our 3 first bus drivers for hybrid buses, written by Tritel’.
Interview buschauffeurs hybride bussen
Naar aanleiding van de introductie van de eerste hybride bus in de busvloot van De Lijn Oost Vlaanderen,
werden op 19/06/2009 drie buschauffeurs geïnterviewd. Deze drie buschauffeurs werden als eerste opgeleid
om met deze hybride bus te rijden. Het doel van dit interview is het gebruiksgemak van deze nieuwe
voertuigen te meten bij de buschauffeurs.
Volgende vragen werden aan hen voorgelegd:
•

Zijn er grote verschillen in rijstijl met de hybride bussen in vergelijking met de dieselbussen van De
Lijn?

•

welke voordelen ervaar je in vergelijking met de dieselbussen van De Lijn?

•

welke (technische) problemen ervaar je? Wat kan er volgens jou verbeterd worden?

•

Wat vinden jullie van de opleiding

•

hoe ervaar je het geluid van de hybride bus in vergelijking met de dieselbussen?

•

vinden jullie dat De Lijn een steentje bijdraagt tot een beter leefmilieu, door invoering van hybride
bussen?

•

Vind je dat De Lijn meer propere voertuigen moet aankopen?

•

Vind je dat De Lijn alle dieselvoertuigen moet vervangen door hybride bussen?

Ieder kreeg de mogelijkheid om afzonderlijk te antwoorden. Nadien was er ook een kleine groepsdiscussie
waarbij ieders ideeën overlopen werden.
Volgende resultaten werden genoteerd:
De drie chauffeurs waren het er over eens dat het rijden met hybride bussen enige gewenning en opleiding
vereist. Na het doorlopen van deze fase is het echter zeer aangenaam om met deze voertuigen te rijden.
De voornaamste voordelen van deze voertuigen zijn:
•

Het geluidsniveau is beduidend lager dan bij dieselbussen, achteraan in de bus is de motor zelfs amper
hoorbaar.

•

Het is flexibeler rijden dan met de trolleybussen: je hebt meer bewegingsvrijheid doordat je niet meer
afhankelijk bent van de bovenleiding.

•

Het remmen gebeurt hoofdzakelijk en bij voorkeur d.m.v. een hendel. Er bestaat nog een rempedaal
maar die heb je enkel nodig indien je zeer sterk moet remmen (vb. afdaling of noodremming). Het
remmen met dit hendel werkt zeer effectief en draagt bij tot het meer comfortabel rijden met de bus.

•

Het rijden met hybride bussen is zeer ontspannend en leidt tot minder stress. Dit is ondermeer te wijten
aan het remmen met het remhendel.

•

Doordat er een elektrische servo- aandrijving is, is het stuur kleiner wat eveneens leidt tot
comfortabeler rijden.
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• Het optrekken van de bus gebeurt zeer krachtig, dit laat toe de halte sneller te verlaten.
De voornaamste nadelen:
•

Het tractiepedaal werkt soms te sterk. Dit betekent dat bij bv een noodremming, waarbij je het pedaal
lost, er teveel energie ineens naar de supercaps (opslagsysteem voor remenergie, vergelijkbaar met
een batterij) gestuurd wordt wat leidt tot schokkende bewegingen, en in sommige gevallen, tot een
volledige stilstand van het voertuig waardoor het volledig gereset dient te worden. Voor deze laatste
handeling dient men bovendien uit te stappen. Deze effecten zijn ook voor de passagiers, vooral de
senioren, niet prettig.

•

Ook de vrije loop die je met het tractiepedaal kan simuleren is zeer strikt geregeld. De vrije loop is de
fase waar het voertuig zonder (extra) aandrijving verder rijdt. Bij een gewoon dieselvoertuig is dit de
fase wanneer men de koppeling induwt en het voertuig laat in vrijloop gaan, dus laat ‘uitbollen’. Bij
het hybride voertuig kan men deze fase initiëren door het tractiepedaal in te duwen tot een bepaald
punt. Het verder induwen van het pedaal leidt echter tot het accelereren, het te weinig induwen leidt tot
remmen. Men dient dus de exacte positie van deze fase op het pedaal te vinden, wat toch enige
gewenning vereist. Een grotere speling op het tractiepedaal om een vrije loop te simuleren werd
daarom aanbevolen.
De meeste nadelen zijn van technische aard, eigen aan het in gebruik nemen van een prototype. Deze
‘kinderziekten’ kunnen echter eenvoudig verholpen of aangepast worden. Een systeem van een
gedetailleerde rapportage van deze kleine defecten en ongemakken werd hiertoe opgezet in samenspraak
met de constructeur van het voertuig. Bepaalde aanpassingen zijn al uitgevoerd.
Het rijden met een hybride voertuig vereist toch enige gewenning. De opleiding die deze chauffeurs genoten
verschafte hen voldoende kennis en inzicht. Er is echter ook een zekere gewenningsperiode nodig om de
besturing van het voertuigen volledig onder de knie te krijgen. Deze gewenningsperiode varieerde van 1 à 2
dagen tot twee weken. Ze onderlijnden echter wel het belang van voldoende opleiding. De voorgestelde
opleiding van 1,5 uur die de toekomstige chauffeurs van de hybride voertuigen dienen te doorlopen is
volgens hen te kort.
De chauffeurs waren het erover eens dat het gebruik van de hybride bussen voornamelijk in het
stadscentrum zijn nut bewijst. Het is immers in deze omgeving dat er veel stop- en rembewegingen
uitgevoerd worden waardoor het systeem van energierecuperatie ten volle benut wordt. Het is dan ook in
deze context, het stadscentrum, dat een vervanging van de gewone dieselvloot door hybride dieselvoertuigen
hen aangewezen leek. Voor ritten over langere afstanden met minder stop bewegingen is het gebruik van
hybride toestellen minder geschikt.
Ook de bijdrage van de invoering van de hybride bussen aan een beter leefmilieu werd door de chauffeurs
als iets positiefs ervaren. Het gebruik van groene voertuigen werd ondermeer beschreven als zijnde ‘de
toekomst’ en het belang van energiebesparing werd eveneens aangehaald.
Tot slot werd ook vermeld dat verschillende reizigers al positief reageerden op het gebruik van de nieuwe
hybride bus. Verschillende passagiers (voornamelijk senioren) meldden aan de chauffeurs dat het
comfortabel rijden is. Meerbepaald de zitjes en de lage geluidsproductie dragen bij tot dit comfort. Sommige
reizigers wachten zelfs speciaal op de hybride bus om mee te rijden.
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Annex 9: “1.10 Dutch report on the public enquiry of the new hybrid buses of De Lijn.docx”
Auteur
Datum
Referentie
Versie

Dienst Mobiliteitsontwikkeling & Marktonderzoek
19 oktober 2010
1.0

RAPPORT BEVRAGING HYBRIDE BUS SEPTEMBER 2010
1.

Inleiding

In 2002 lanceerde de Europese Commissie het Civitas project. Civitas is latijn voor “Gemeenschap” en tevens een acroniem voor
CIty VITAlity Sustainability (= schoon en beter transport voor leefbare steden).
Concreet werken 128 Europese steden samen aan projecten die duurzame mobiliteit ten goede komen.
Stad Gent is sinds 2003 lid van Civitas. Tussen september 2008 en september 2012 worden 25 initiatieven rond duurzame
mobiliteit gerealiseerd. Verschillende instanties zijn verantwoordelijk voor een of meerdere projecten: de dienst mobiliteit van de
Stad Gent, het parkeerbedrijf van de Stad Gent, Cambio, Infopunt Gent Sint-Pieters, Universiteit Gent, … Ook De Lijn speelt een
trekkersrol in bepaalde initiatieven. We denken onder meer aan ‘veilig op weg’ (= lijnspotters en camerabewaking op bus en
tram), sneller en beter openbaar vervoer en de invoering van hybride bussen.
Inmiddels zijn 20 hybride bussen in exploitatie, voornamelijk op buslijn 3.

2.

Kenmerken hybride bus

Hybride bussen hebben enkele specifieke kenmerken:
-

3.

Combinatie van een dieselmotor en een batterij
Uniek remsysteem: energie die vrijkomt bij het remmen wordt opgeslaan en gebruikt bij het opnieuw
optrekken
30% minder verbruik
30% stiller
Minder uitstoot van schadelijke stoffen (CO2) en fijn stof
Lage opstapvloer

Bevraging

Op vraag van Techniek werden tussen woensdag 22 en dinsdag 28 september 2010 op diverse tijdstippen van de dag reizigers van
buslijn 3 (Gentbrugge Braemkasteel – Mariakerke Post) ondervraagd omtrent hun ervaringen met de hybride bus.
De bevraging werd effectief op hybride bussen uitgevoerd door begeleiders.
De vragenlijst vindt u in bijlage 1.

4.

Steekproefinfo

Er werden 565 reizigers bevraagd. Alvorens de antwoorden van de reizigers onder de loep te nemen, bekijken we het profiel van
de gemiddelde reiziger die werd ondervraagd. Er werden 321 vrouwen (57%) bevraagd en 241 mannen (43%).
57,81% van alle ondervraagden zegt meer dan 5 keer per week gebruik te maken van lijn 3.
29,26% rijdt tussen 1 à 5 keer per week mee met lijn 3, 10,41% slechts enkele keren per maand en 2,51% minder dan een keer per
maand.
Indien we de reizigers indelen naar leeftijd opsplitsen zien we volgende categorieën:
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-

5.

16% is jonger dan 20 jaar
20% is tussen 20 en 30 jaar oud
19% is tussen 30 en 40 jaar oud
15% is tussen 40 en 50 jaar oud
12% is tussen 50 en 60 jaar oud
18% is ouder dan 60 jaar

Resultaten bevraging

Aan het begin van de enquête wordt gepolst of de reiziger op de hoogte is dat hij/zij zich niet op een ‘gewone’ bus bevindt.
57,17% van de ondervraagden is zich hiervan bewust en ruim één vierde hiervan (25,39%) weet het voertuig bij naam te
benoemen: ze bevinden zich op een hybride bus.
De groep reizigers die aangeeft niet op een gewone bus te reizen (n= 323) werd vervolgens gevraagd hoe zij dit te weten kwamen.
Vooral de inrichting van de bus verraadt dat het om een hybride bus gaat. Voor 53,87% van de reizigers is dit een teken dat zij
zich niet op een gewone bus bevinden. Ook de busbekleding, zowel aan binnen- als buitenkant, met onder meer de opvallende
groene blaadjes zijn voor 49,23% van de reizigers een typisch kenmerk van de hybride bus. Ook de overige communicatieelementen, de aanwezige folders op het voertuig en het logo van Civitas, doen een belletje rinkelen bij respectievelijk 28,79% en
13,93% van de reizigers.
Ook de specifieke eigenschappen van een hybride bus worden door de bewuste groep reizigers
(n= 323) herkend: 37,46% van de reizigers merken op dat de hybride bus minder geluid produceert in vergelijking met zijn
gewone broertje. Ook het feit dat de bus waarop zij op dat moment zitten minder te kampen heeft met schokkende bewegingen
beweegt 10,53% van de reizigers ertoe dit aan het type van voertuig te linken.
Vervolgens worden drie beweringen voorgelegd aan alle ondervraagden (n= 565) waarop zij met juist of fout moeten antwoorden.
-

74,20% beweert terecht dat een hybride bus minder geluid produceert dan een gewone bus. 6,05% schat dit
verkeerd in en voor de overige reizigers is dit een vraagteken.

-

Dat een hybride bus minder CO2 uitstoot dan een gewone bus, daar is 87,03% van de reizigers terecht van
overtuigd. Slechts een halve procent meent het tegenovergestelde.

-

De hybride bus stoot tevens minder fijn stof uit dan een gewone bus. Ook hiervan is 84,72% van de reizigers
op de hoogte. Niemand spreekt dit tegen, doch ruim 16% van de bevraagden blijft het antwoord schuldig.

Op de vraag of de reiziger de hybride bus als zijnde beter en comfortabeler ervaart dan een gewone bus, antwoordt 64,99%
positief. 24,42% van de reizigers heeft hier geen mening over en de overige reizigers (10,23%) prefereren een gewone bus.
Dat het Civitas-project in Gent vooralsnog weinig naambekendheid heeft verworven, wordt duidelijk wanneer 94,06% van de
ondervraagden ontkennend antwoordt op de vraag of zij het Civitas-project kennen. De reizigers die het project wel kennen
refereren naar lessen op school, de krant, televisie, mond-aan-mondreclame, folders op de bus of in de lijnwinkel of naar één van
de websites van de verschillende partners.
Het groene gedachtegoed is er bij de reizigers echter ingeslopen, getuige daarvan de 96,63% van de reizigers die vindt dat het
belangrijk is dat een openbaar vervoerbedrijf als De Lijn investeert in milieuvriendelijke voertuigen.
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Bijlage 1: enquête

BEVRAGING HYBRIDE BUS
1. Weet u dat u zich momenteel niet op een gewone bus bevindt?
 Ja
 Ja, op een hybride bus
 Neen

Klant weet
spontaan dat
hij/zij op hybride
bus zit

 Indien ja, hoe weet u dat?
 minder geluid
 minder schokken
 inrichting van de bus
 busbekleding buitenkant (groene bladstickers)
 logo Civitas
 folder/affiche op de bus
 andere: ……………………………………………….
2. Zijn volgende beweringen juist of fout?

Juist

Fout

???

Een hybride bus produceert minder geluid
dan een gewone bus







Een hybride bus stoot minder CO2 uit dan
een gewone bus







Een hybride bus stoot minder fijn stof uit
dan een gewone bus







3. Ervaart u de hybride bus als zijnde beter/comfortabeler dan een gewone
bus?
 Ja
 Neen
 Geen mening
4. Kent u het Civitas project in Gent?
 Ja
 Neen
 Indien ja, hoe kreeg u informatie hieromtrent?
 folders Civitas in Lijnwinkel, dienstencentra, …
 website De Lijn
 website stad Gent
 website Civitas
 andere: ……………………………………………….
5. Vindt u het belangrijk dat De Lijn investeert in milieuvriendelijke
voertuigen?
 Ja
 Neen
 Geen mening
6. Hoe frequent maakt u gebruik van lijn 3?
 Meer dan 5 keer per week
 Tussen 1 en 5 keer per week
 Enkele malen per maand
 Minder dan een keer per maand

______________________________________________________
Socio-demografische gegevens reiziger:
 Man
 Vrouw
Postcode woonplaats: __ __ __ __
Geboortejaar: __ __ __ __
______________________________________________________

Ritgegevens
Busnummer: _______
Datum: ________________ Uur: ______
Bevraging uitgevoerd door: ________________________
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Annex 10: Roger Meys of De Lijn made a presentation in Lyon with information about decrease of noise
production:
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