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Volvo instructeur geeft uitleg over nieuwe stadsbus

Brandweerzorg Dordrecht krijgt uitleg over
nieuwe Hybride bussen van Arriva
Dordrecht is de eerste stad in Nederland waarbij de volledige
stadsdienst vervangen wordt door hybride bussen. Het is van
groot belang dat de brandweer in Dordrecht kennis heeft van
deze nieuwe voertuigen.
Brandweerzorg Dordrecht
Op 4, 11 en 21 mei zal Brandweerzorg Dordrecht uitleg krijgen van een
instructeur van Volvo Nederland over de nieuwe stadbussen die zij hebben
geleverd aan Arriva. Tijdens deze eerste kennismaking met de nieuwe
stadsbussen kunnen de brandweermensen kennis opdoen over de nieuwe
techniek en de bus bezichtigen. Dit om zo beter voorbereid te zijn op een
scenario van een incident in of met deze bus.
De oefening is van belang, omdat de nieuwe hybride bussen van een andere
techniek gebruik maken dan de conventionele bussen. Hierdoor zal de
technische hulpverlening die de brandweer uitvoert bij een incident (zoals het
doorknippen van kabels) op een andere manier worden ingevuld.

Arriva
Dordrecht is de eerste stad in Nederland waarbij de volledige stadsdienst
vervangen wordt door hybride bussen. In totaal worden er de komende
maanden 27 nieuwe Volvo hybride bussen geleverd die de oude conventionele
bussen met dieselaandrijving vervangen. Dordrecht is hiermee de eerste stad
in Nederland met een volledige hybride busdienst. Het geld voor de aanschaf
van de hybride bussen is beschikbaar gesteld door de provincie Zuid-Holland,
die zich sterk maakt voor duurzaam openbaar vervoer en een bijdrage wil
leveren aan een goede luchtkwaliteit in de binnenstad van Dordrecht.

Volvo
In september 2009 lanceerde Volvo Bus haar eerste Hybride bus in Europa;
de Volvo 7700 Hybride. Een hybride bus betekent 30% lager
brandstofverbruik , tot 30% minder CO2 uitstoot en 50% minder emissie.
Aangezien de grootste kostenpost van een vloot uit brandstof bestaat, kan er
dus veel worden bespaard.
Noot voor de redactie
U kunt contact opnemen met Larissa Levering, medewerker communicatie van
de regionale brandweer ZHZ en brandweerzorg Dordrecht, bij vragen over dit
bericht op telefoonnummer 06-25095252 of op het e-mailadres
l.levering@brw.vrzhz.nl.

