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Laadstation voor elektrische bussen klaar voor gebruik
Sinds 19 oktober zijn het
nieuwe e-laadstation
en de laadpalen op het
Zwolse busstation klaar
voor gebruik. Het nieuwe
laadstation is bedoeld voor
de nieuwe elektrische stadsen streekbussen.
Met deze bussen gaat Keolis
Nederland vanaf december
dit jaar in regio IJssel-Vecht
voor een periode van twee
jaar rijden.
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De komende tijd maken de chauffeurs van Keolis kennis met
de nieuwe bussen en krijgen zij een speciale training voor het
elektrisch rijden. Dit gebeurt ook in Zwolle. Wellicht komt u
de nieuwe elektrische bus binnenkort dus al tegen. Benieuwd
naar het nieuwe e-laadstation en de elektrische bussen?
Kijk naar dit filmpje!
Drie laadvoorzieningen
Vanaf 13 december 2020 rijdt het openbaar busvervoer
vrijwel volledig elektrisch in regio IJssel-Vecht, waar ook
Zwolle en andere Overijsselse gemeenten onder vallen. Om
ervoor te zorgen dat deze bussen tijdens de dienstregeling
kunnen laden, heeft de gemeente Zwolle -in opdracht van de
provincie Overijssel- drie laadvoorzieningen op het busstation
gebouwd. Bij het ontwerp van het busstation was al rekening
gehouden met de komst van de elektrische bussen. Dit zorgde
voor minder overlast tijdens de bouwwerkzaamheden.
Testritten van start
De gemeente draagt de nieuwe e-laadvoorzieningen over
aan Keolis Nederland die de komende weken testritten
met nieuwe elektrische bussen gaat rijden. Om het
elektrische busvervoer mogelijk te maken, zijn er moderne
laadvoorzieningen op onder andere het busstation van Zwolle
geplaatst. De bussen worden straks op een begin- of eindpunt

van een route opgeladen, niet tijdens de route. Reizigers
hoeven tijdens de rit dus niet extra te wachten.
Makkelijk en snel overstappen
Het stationsgebied is een plek waar u makkelijk en snel kunt
overstappen op de trein, bus, fiets, taxi of ander vervoer. Naast
duurzaam busvervoer heeft station Zwolle binnenkort veel
meer ruimte voor het stallen van fietsen en het lenen van OVfietsen. Dit verbetert de bereikbaarheid en zorgt ervoor dat
mensen straks makkelijk en fijn van en naar Zwolle reizen.
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