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De jongste editie van de Bus 

Euro Test had plaats in de 

Kroatische hoofdstad Zagreb. 

Drie constructeurs tekenden 

present: Heuliez, Irizar en 

Mercedes-Benz. Er was door 

de jury van International 

Bus of the Year specifiek 

gevraagd naar elektrische 

en hybride voertuigen. Het 

gevolg was dat zowel Heuliez 

als Irizar met een 100 % 

elektrische wagen op de 

proppen kwamen,  

Mercedes-Benz vaardigde 

een hybride af. 

Bus Euro Test Zagreb

BUS   

De	wagens	die	getest	werden	verschil-
den	 nogal.	 Heuliez	 en	 Irizar	 werden	
gepresenteerd	 in	 BRT-uitvoering.	 Bus	

Rapid	 Transport-systemen	 kennen	 immers	
overal	 ter	 wereld	 in	 snel	 groeiende	 steden	
een	groot	succes.	De	investering	voor	een	BRT-
netwerk	bedraagt	slechts	een	fractie	in	verge-
lijking	met	de	kosten	voor	trein-	of	tramlijnen,	
laat	staan	de	aanleg	van	een	ondergrondse	of	
metro.	Bovendien	zijn	bussen	veel	flexibeler	
naar	piekmomenten	en	spitsuren	toe.	Ze	zijn	
ook	in	staat	om	rond	een	eventueel	probleem	
op	het	netwerk	heen	te	rijden,	iets	wat	voor	
trams	of	treinen	net	iets	moeilijker	is.
De	testformule	voor	de	Bus	Euro	Test	is	uniek:	
om	 de	 twee	 jaar	 worden	 de	 wagens	 getest	
op	 bestaande	 openbaar	 vervoer	 buslijnen	 in	
een	Europese	stad.	Twee	jaar	geleden	was	dat	

in	ons	 land,	deze	keer	werd	voor	Zagreb	ge-
kozen.	De	wagens	rijden	dus	niet	iedere	keer	
hetzelfde	parcours.	Daar	 zijn	 tal	 van	 redenen	
voor:	het	organiseren	van	een	test	vraagt	veel	
werk	 aan	 het	 gastland,	 zodat	 er	 momenteel	
geen	landen	zijn	die	dit	op	permanente	basis	
willen	doen.	Er	is	ook	nog	een	andere	reden:	
ondanks	 de	 zogenaamd	 eengemaakte	 markt	
in	de	Europese	Unie,	verschillen	de	vereisten	
en	 veiligheidswetgeving	 voor	 openbaar	 ver-
voer	in	vrijwel	iedere	lidstaat	van	de	Europese	
Unie.	 Verder	 zijn	er	 private	en	publieke	ope-
ratoren	van	openbaar	vervoer,	die	afhankelijk	
van	 de	 lokale	 wetgeving,	 zeer	 verschillende	
lastenboeken	 kunnen	 hebben.	 Zo	 is	 het	 niet	
onmogelijk	dat	het	lastenboek	voor	een	gele-
de	bus	binnen	eenzelfde	land	van	stad	tot	stad	
verschillend	is.	Dat	betekent	dat	het	weinig	tot	
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geen	zin	heeft	om	met	een	typevoertuig	over	
een	genormeerd	circuit	te	rijden,	om	dan	in	de	
loop	van	de	 tijd	een	database	aan	 testgege-
vens	op	te	bouwen.	
Kortom,	het	testen	van	bussen	verloopt	anders	
dan	van	andere	types	bedrijfsvoertuigen.	Wat	
wel	hetzelfde	blijft,	is	de	kritische	blik	van	de	
testers.

HEULIEZ LINIUM GX337 ELEC
Heuliez	maakt	deel	uit	van	de	Ivecobus	groep	
en	stuurde	een	gloednieuw	en	behoorlijk	futu-
ristisch	voertuig	naar	Zagreb.	De	wagen	was	in	
BRT-uitvoering	 afgevaardigd,	 wat	 ondermeer	
inhoudt	dat	de	voor-	en	achterwielen	afgedekt	
zijn.	In	BRT	uitvoering	krijgt	de	wagen	ook	een	
ander	front,	met	ondermeer	een	meer	uitge-
sproken	vormgeving	rond	de	koplampen.Er	zijn	
een	aantal	bijzonder	prettige	details	aan	deze	
wagen,	zoals	de	ramen,	die	aan	de	linkerzijde	
tot	onder	de	gordellijn	zijn	doorgetrokken.	Dat	
levert	een	 licht	en	 ruim	aanvoelend	 interieur	
op.	Heuliez	biedt	voor	deze	100	%	elektrisch	
aangedreven	 stadsbus	 een	 massa	 aanpas-
singsmogelijkheden	 aan.	 Een	 interessant	 ge-
geven	is	in	ieder	geval	dat	het	ook	mogelijk	is	

De	Linium	is	de	BRT	uitvoering	van	de	GX-reeks	bij	Heuliez.
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voor	 een	 groot	 deel	 boven	 de	 achteras,	 na-
melijk	 6	 op	 het	 dak	 en	 2	 in	 de	 achterbouw.	
Misschien	dat	de	belasting	op	de	achteras	voor	
het	nogal	harde	veergedrag	zorgt.	 Een	detail	
dat	door	de	ingenieurs	zonder	twijfel	op	te	los-
sen	valt.	Er	zijn	in	het	interieur	soms	ook	para-
sietgeluiden	hoorbaar,	piepjes	en	kraakjes	die	
vroeger	door	het	geluid	van	de	diesel	werden	
onderdrukt.	De	wagens	worden	momenteel	al	
ingezet	in	Orléans	in	Frankrijk.

IRIZAR IE TRAM
Irizar	vaardigde	zonder	meer	de	meest	voor-
uitstrevende	 wagen	 af	 naar	 Zagreb.	 Dat	 was	
ondermeer	 te	 merken	 aan	 de	 afwezigheid	
van	buitenspiegels.	De	wagen	maakt	gebruik	
van	 camera’s	 en	 schermen,	 die	 op	 de	 A-stijl	
gemonteerd	 zitten.	 De	 A-stijlen	 zijn	 echter	
bijzonder	 breed	 en	 hinderen	 het	 uitzicht	 op	
kruispunten	 en	 vooral	 op	 ronde	 punten.	 Dat	
is	toch	wel	een	probleem	voor	een	stadsbus.	
Deze	brede	stijlen	zijn	een	gevolg	van	het	op-
vallende	ontwerp	van	deze	ie	Tram,	met	een	
metalen	frame	dat	rond	de	carrosserie	lijkt	te	
lopen.	 Binnen	 hadden	 de	 Baskische	 ontwer-
pers	voor	een	fraaie	vloer	in	donker	hout	ge-
kozen.	 Een	 schitterend	 interieur,	 dat	 jammer	
genoeg	niet	erg	stil	was.	Daar	heeft	Irizar	nog	
heel	wat	werk.	De	gelede	wagen	wordt	ook	
op	 de	 derde	 as	 aangedreven,	 wat	 niet	 altijd	
ideaal	is,	zeker	onder	gladde	omstandigheden.

een	systeem	toe	te	passen	waarbij	de	wagen	
aan	 haltes	 wordt	 opgeladen.	 Dat	 scheelt	 in	
gewicht	omdat	het	 toelaat	met	 kleinere	bat-
terijen	te	rijden.	
Tijdens	de	ritten	in	Zagreb	werd	van	deze	mo-
gelijkheid	 geen	 gebruik	 gemaakt,	 omdat	 het	
openbaar	vervoer	in	Zagreb	momenteel	vooral	
gebruik	maakt	 van	dieselbussen	en	de	 infra-
structuur	dus	niet	voorhanden	is.	Bij	het	rijden	
met	deze	Heuliez	vallen	een	aantal	zaken	po-

sitief	op:	de	wagen	accelereert	bijzonder	fors,	
in	zoverre	dat	de	chauffeur	zal	moeten	oplet-
ten	om	het	vertrek	aan	een	halte	voor	de	pas-
sagiers	niet	oncomfortabel	te	maken.	Trillingen	
en	 de	 dreun	 van	 de	 dieselmotor	 is	 uiteraard	
afwezig,	maar	daar	staan	een	aantal	mindere	
punten	tegenover.
Zo	is	de	ophanging	van	de	achteras	behoorlijk	
schokkerig,	wat	op	minder	goede	wegen	snel	
opviel.	 De	 batterijen	 van	 deze	 wagen	 zitten	

Het	gewicht	van	de	batterijen	rust	voornamelijk	op	de	achteras.

De	afwerking	van	de	wagen	is	goed,	met	veel	aandacht	voor	details.

BUS   
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Het	 interieurgeluid	 was	 bij	 deze	 wagen	 echt	
een	 storende	 factor:	 zo	 was	 de	 balg	 van	 de	
luidruchtige	 soort.	 Jammer,	 want	 deze	 Irizar	
gaf	wel	een	indruk	van	kwaliteit	en	goede	af-
werking	op	de	juryleden.
In	deze	wagen	werkte	de	verluchting	wel	erg	
efficiënt:	na	het	openen	van	de	deuren	of	stil-
stand	 in	 de	 toch	 wel	 warme	 Kroatische	 zon,	
werd	 het	 interieur	 bijzonder	 snel	 gekoeld.	
Daarbij	was	er	 geen	 sprake	 van	 tocht	 of	 an-
dere	felle	luchtverplaatsing	in	het	interieur.	Het	
acceleratievermogen	 van	 deze	 gelede	 bus	 is	
behoorlijk	indrukwekkend.	Minder	goed	opge-
leide	 chauffeurs	 moeten	 opletten	 dat	 ze	 het	

niet	 te	bont	maken	voor	 staande	passagiers.	
De	batterijen	liggen	op	het	dak,	wat	momen-
teel	 de	 meest	 gangbare	 oplossing	 is.	 Dat	 is	
natuurlijk	 minder	 interessant	 naar	 zwaarte-
punt	van	de	combinatie	 toe,	maar	het	houdt	
zoveel	 mogelijk	 interieurruimte	 vrij	 voor	 de	
passagiers.

MERCEDES-BENZ CITARO HYBRID
De	Mercedes-Benz	Citaro	Hybrid	was	een	bui-
tenbeentje	in	deze	test.	Het	ging	immers	om	
een	 dieselwagen	 met	 een	 elektromotor	 die	
bijspringt	bij	het	vertrek	en	remenergie	terug-
wint	 bij	 het	 remmen.	 Het	 concept	 maakt	 de	
wagen	meteen	een	heel	stuk	zuiniger,	Merce-

Een	erg	futuristisch	ogende	Irizar,	deze	ie	Tram.	

Ondermeer	deze	camera’s	vervangen	de	spiegels.

Een	al	even	blits	interieur,	met	opake	zitjes	en	een	donkere	houten	vloer.
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lastenboek	voor	deze	test.
Bij	Mercedes-Benz	 zien	 ze	deze	bus	dan	ook	
vooral	als	een	voertuig	dat	op	het	platteland	
langere	lijnen	rijdt,	niet	als	een	pure	stadsbus.	
De	wagen	heeft	een	laag	verbruik,	omdat	de	
elektromotor	de	diesel	ondersteunt	bij	het	ver-
trekken.	Het	terugwinnen	van	de	remenergie	
is	natuurlijk	een	bijkomende	winstfactor,	dat	is	
immers	energie	die	anders	wordt	omgezet	in	
wrijvingswarmte	en	niet	 voor	 de	wagen	 kan	
worden	gebruikt.

ZAGREB 
De	Kroatische	hoofdstad	Zagreb	ligt	meer	naar	
het	 noorden	 van	 het	 land,	 op	 een	 afstand	
van	 de	 bekende	 toeristische	 trekpleisters	
Dubrovnik	 en	 Split.	 De	 stad	 is	 relatief	 groot,	
met	ongeveer	een	miljoen	inwoners.	 Jaarlijks	
ontvangt	de	stad	ongeveer	700.000	toeristen.	
Het	 openbaar	 vervoer	 wordt	 verzorgt	 door	
trams,	bussen	en	treinen.	Wij	reden	vanuit	het	
technisch	busdepot	van	Zagreb,	dat	een	eindje	
buiten	de	stad	gelegen	was.	We	reden	voor-
namelijk	 door	 de	 buitenwijken	 van	 de	 stad,	
die	 eerlijk	 gezegd	 niet	 erg	 aantrekkelijk	 zijn:	
een	groot	deel	is	neergezet	onder	het	regime	
van	Tito	en	bestaat	uit	woonkazernes.	Het	ver-

des-Benz	stelt	dat	de	bijkomende	 investering	
snel	kan	worden	terugverdiend.	De	elektromo-
tor	is	trouwens	afkomstig	uit	het	hybride	per-
sonenwagengamma	 van	 de	 driepuntige	 ster.	
Met	deze	bus	voldeed	Mercedes-Benz	natuur-
lijk	maar	heel	 ten	dele	aan	de	vraag	van	de	
jury,	om	elektrische	bussen	en	BRT-systemen	
te	kunnen	testen.

Deze	Citaro	was	zonder	meer	het	meest	vol-
wassen	voertuig	in	de	test.	De	afwerking,	het	
rijgedrag	en	alle	andere	denkbare	details	kun-
nen	 duidelijk	 profiteren	 van	 de	 ervaring	 van	
Das	 Haus.	 Dat	 resulteert	 in	 een	 wagen	 die	
qua	 binnenafwerking	 en	 geluid	 duidelijk	 be-
ter	 scoorde	 dan	 zijn	 twee	 concurrenten,	 ook	
al	voldeed	deze	bus	niet	voor	100	%	aan	het	

De	Citaro	zag	er	het	meest	vertrouwd	uit.

De	achteras	wordt	door	de	dieselmotor	aangedreven,	met	ondersteuning	van	een	electromotor.

BUS   
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keer	in	Zagreb	is	naar	Europese	normen	intens,	
maar	zeker	niet	zo	druk	als	bij	ons.	Congestie	is	
er	(uiteraard)	minder	erg	dan	in	de	Belgische	
centrumsteden.
De	burgemeester	van	Zagreb	was	erg	blij	met	
de	komst	van	de	Bus	Euro	Test	naar	zijn	stad	
en	 er	 werd	 een	 korte	 ceremonie	 gehouden,	
waarbij	de	drie	bussen	en	de	test	konden	re-
kenen	 op	 de	 nodige	 aandacht	 van	 de	 lokale	
media.	

CONCLUSIE
De	winnaar	van	deze	Bus	Euro	Test	wordt	be-
kend	gemaakt	op	de	 IAA.	Dat	er	slechts	drie	
kandidaten	 deelnamen,	 waarvan	 er	 dan	 nog	
een	die	eigenlijk	maar	ten	dele	aan	de	vraag	
van	de	jury	voldeed,	is	te	wijten	aan	de	afzeg-
ging	van	een	merk	op	het	laatste	moment.	
De	 eerste	 conclusies	 na	 de	 ritten	 kunnen	 al	
wel	getrokken	worden:	in	de	stad	bieden	vol-
elektrisch	 aangedreven	 bussen	 zoveel	 voor-
delen,	 dat	 het	 bijna	 dwaas	 is	 om	 nog	 met	
diesels	 te	 rijden.	 Langs	 de	 andere	 kant	 blijft	
het	 probleem	 van	 de	 laadinfrastructuur,	 de	
beduidend	hogere	investeringen	en	vooral	de	
beschikbaarheid	 van	 elektrische	 stroom.	 Een	
vloot	 bussen	 allemaal	 tegelijk	 opladen	 zorgt	

voor	 een	 zware	 belasting	 van	 het	 elektrici-
teitsnetwerk.	
Toch	 was	 er	 aan	 de	 elektrisch	 aangedreven	
kandidaten	nog	werk:	teveel	parasietgeluiden	
worden	door	de	passagiers	niet	als	prettig	er-
varen.	Ook	de	chauffeurs	zullen	moeten	leren	
omgaan	 met	 de	 aandrijflijn:	 veel	 koppel	 on-
derin	verleidt	om	aan	iedere	halte	of	na	iedere	

stop	 er	 als	 een	 speer	 van	 door	 te	 gaan.	 Dat	
doet	 af	 aan	 het	 comfort	 van	 de	 passagiers.	
Maar	 dat	 zijn	 slechts	 kinderziektes.	 Voor	 het	
binnenstedelijk	vervoer	zijn	elektrische	bussen	
nu	al	niet	meer	weg	te	denken.	

Jan Voet

JuryLid internationaL BuS of tHe year

De	Kroaten	waren	erg	blij	met	de	Bus	Euro	Test,	vandaar	een	kleine	ceremonie	op	de	grote	markt.

De	burgemeester	van	de	stad	verleende	zijn	medewerking		
doordat	we	het	technisch	depot	mochten	gebruiken	als	uitvalsbasis	voor	de	testritten.
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