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BYD levert acht volledig elektrische stadsbussen aan Connexxion
•
•
•

Volledig emissievrije bussen vanaf september 2017 ingezet in Haarlem, als onderdeel van de
nieuwe concessie Haarlem-IJmond
Connexxion is het eerste Nederlandse openbaar vervoerbedrijf dat breed inzet op volledig
elektrisch vervoer
BYD is grootste producent van elektrisch aangedreven bussen ter wereld met inmiddels meer
dan 10.000 bussen geproduceerd en operationeel

Haarlem, 11 januari 2017 - BYD Europe en Connexxion hebben vandaag in Hilversum een
contract ondertekend voor de levering van acht volledig elektrisch aangedreven
BYD-bussen. De bussen zullen vanaf september 2017 ingezet worden in de stad Haarlem
voor de concessie Haarlem-IJmond.
Elk van de acht bussen zal jaarlijks 80.000 tot 90.000 kilometer afleggen. Dit levert een enorme
besparing op van schadelijke uitlaatgassen in vergelijking met bussen die door een dieselmotor
worden aangedreven. De elektrische bussen van BYD zijn volledig emissievrij en produceren minder
lawaai voor de omgeving dan bussen met een verbrandingsmotor. Bovendien liggen de operationele
kosten aanzienlijk lager dankzij de gunstige energiekosten en efficiënte aandrijving.
Haarlem
De acht bussen die vanaf september worden afgeleverd, zijn de eerste volledig elektrische bussen
besteld door Connexxion voor inzet in de concessie Haarlem-IJmond. Connexxion is het eerste
openbaar vervoerbedrijf in Nederland dat grote stappen zet op het gebied van zero emission
openbaar vervoer. Nadat Connexxion afgelopen maand in Eindhoven startte met een van de
grootste zero emission concessies van Europa, volgt nu de inzet in Haarlem. In Haarlem-IJmond zal
het wagenpark uiteindelijk voor een overgroot deel uit zero emission voertuigen bestaan, waarmee
de CO2-uitstoot met 80% wordt teruggebracht.
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Tien jaar
BYD is ’s werelds grootste leverancier van full size volledig elektrische bussen. Wereldwijd zijn meer
dan 10.000 bussen geproduceerd en operationeel. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in
Rotterdam. BYD zal de service van de elektrische bussen van Connexxion de komende tien jaar
verzorgen.
Busrevolutie
Isbrand Ho, managing director van BYD Europe: "Deze order van de Nederlandse
dochteronderneming van een van Europa’s grootste openbaar vervoerbedrijven is zeer belangrijk
voor ons. In de laatste weken van 2016 hebben we belangrijke orders aangekondigd van
stadsbusbedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Italië en binnenkort zal er nog meer goed nieuws
onthuld worden. De elektrische busrevolutie is in volle gang en we zijn vereerd dat BYD deze leidt!"
Bewezen
Eric van Eijndhoven, managing director van Connexxion: "We zijn blij dat we met deze BYD-bussen
een belangrijke stap zetten in het verduurzamen van het openbaar vervoer in deze regio. Deze
elektrische bussen van BYD hebben zichzelf bewezen door de honderden miljoenen kilometers die
ze wereldwijd al hebben afgelegd. We zijn er zeker van dat onze passagiers en omwonenden de
stille elektrische bussen zullen waarderen als ze in de loop van dit jaar in dienst gaan."
Fotobijschrift:
Isbrand Ho, managing director van BYD Europe (links) en Eric van Eijndhoven, managing director
van Connexxion, ondertekenen het contract voor de levering van acht elektrische BYD-bussen aan
de concessie Haarlem-IJmond
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Over BYD
BYD Company Ltd. is een toonaangevende hightech multinational gevestigd in Shenzhen, China.
Sinds haar oprichting in 1995 heeft BYD haar expertise ontwikkeld op het gebied van oplaadbare
batterijen en is daarmee gegroeid tot de pionier van duurzame ontwikkeling. BYD heeft met succes
haar oplossingen voor duurzame energie uitgebreid door activiteiten in meer dan 50 landen. Na 22
jaar van ontwikkelen heeft BYD een Zero Emissions Energy Ecosystem gecreëerd wat staat voor
betaalbare zonne-energie, betrouwbare energieopslag, cutting-edge elektrisch transport en een
state or the art monorail. Deze Four Green Dreams maken van BYD de marktleider op het gebied
van energie en transport. BYD is genoteerd op de Hongkong en Shenzhen Stock Exchange. Voor
meer informatie kunt u terecht op www.byd.com.
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Over Connexxion
Connexxion is marktleider op het gebied van stads- en streekvervoer in Nederland. Met 10.000
werknemers zorgt het bedrijf er dagelijks voor dat honderdduizenden passagiers op hun plaats van
bestemming komen met de bus, taxi, veerboot en trein. Connexxion is onderdeel van Transdev,
een wereldwijde toonaangevende speler op het gebied van mobiliteit. Ze is actief in 27 landen en telt
86.000 werknemers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
BYD Europe:
Penny Peng: penny.peng@byd.com +31 (0) 102070888
Martin Hayes: martin.hayes@byd.com +44 (0) 7836 210009
Connexxion:
Emma Ligtenberg: e.ligtenberg@connexxion.nl +31 (0) 35-2011 623
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