
Uitstoot OV-bussen 
 op verschillende energiedragers 
OV-bussen op alternatieve energiedragers stoten aanzienlijk minder uit. Hoeveel ongeveer? Onderstaand overzicht toont 
de uitstoot van alternatieve energiedragers ten opzichte van diesel, de huidige fossiele brandstof voor standaard OV-bussen. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen emissies die effect hebben op de klimaatverandering (CO2: Tank-to-Wheel (TTW) 
en Well-to-Wheel (WTW)) en op de luchtkwaliteit (NOx, stikstofoxide).Deze emissiewaarden gelden bij een gemiddelde inzet. 

Doelen BestuursAkkoord ZE OV-bussen: 
•  In 2025: alle nieuwe bussen ZE
•  In 2030: alle bussen ZE

Alternatieve energiedragers voor OV-bussen 

HVO (hydrotreated vegetable oil), momenteel het meest gangbare type 
biodiesel voor OV-bussen. 

Waterstof, voor OV-bussen die met een brandstofcel uit waterstof 
elektriciteit produceren voor de aandrijving van de bus. De productie van de 
waterstof (uit fossiel aardgas via SMR, in Nederland het meest gangbaar), of 
hernieuwbaar (uit zon/wind/anders) is van grote invloed op de ketenemissies. 

Elektriciteit, voor elektrisch aangedreven OV-bussen. De productie van de 
elektriciteit (‘grijs’: in een fossiele NL-elektriciteitscentrale, of 
‘groen’/hernieuwbaar(zon/wind/anders)) is van grote invloed op de 
ketenemissies. 

CNG staat voor Compressed Natural Gas, aardgas onder druk. Wanneer dit 
aardgas uit biogas is geproduceerd wordt het Bio-CNG. 

Bron en meer informatie 
www.pianoo.nl/nl/document/18246/factsheets-energiedragers-wegvervoer 

1. Zoals vastgelegd door IPCC, conform nationale rapportageverplichting aan Europese Commissie. 

2. Deze waarde geldt alleen wanneer HVO uit nationale afvalstromen gemaakt wordt. Informeer 
 altijd bij de voertuigleverancier of de garantie op het voertuig bij inzet van HVO gehandhaafd blijft. 

3. Deze waarde geldt mits het brongas afkomstig is uit het Nederlandse aardgasnetwerk. 
 

4. De cijfers voor Bio-CNG zijn een gemiddelde voor het Bio-CNG dat in Nederland op de 
 markt gebracht is en in de NEA-2019 is gerapporteerd. Zie brandstoffenfactsheet nr. 16. 

5. Op basis van elektrolyse door middel van groene elektriciteit. 

6. Let op! In de praktijk kan de uitstoot bij toepassing in de stedelijke omgeving hoger uitvallen. 

 

Aantal OV-bussen 
Totaal aantal 
OV-bussen: 

6.400 

Verdeling OV-bussen 

79% diesel 
Merken: 30 
Modellen: 160 

<0,1% H2 FUELcell 
Merken: 2 
Modellen: 2 

12% batterij EV 
Merken: 6 
Modellen: 11 

9% CNG 
Merken: 7 
Modellen: 18 

Specificaties  OV-bussen 

Diesel Batterij EV H2 FUELcell CNG 

Verbruik (per 100 km) 

ca. 38 L ca. 100 kWh 8 kg 47 kg 

Actieradius 

700 km 150-200 km 300-400 km 500-600 km 

Laadtijd 

3-5 
minuten 

40-200 
minuten 

6-8 
minuten 

3-5 
minuten 

Vervoerscapaciteit 

100 
personen 

75 
personen 

75 
personen 

100 
personen
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