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SAMENVATTING

De transitie van diesel- naar elektrische bussen in het openbaar vervoer introduceert een extra laag van complexiteit in de netwerkplanning. Strategische keuzes omtrent laadlocaties, laadinfrastructuur, aankoop van de bussen en dienstregelingen zijn sterk met elkaar
verweven en hebben impact op de planning, de dagelijkse operatie en de totale kosten gedurende de concessie. In deze paper bespreken we de “ZE Optimizer”, een tool ontwikkeld door Lynxx die snelle evaluatie en optimalisatie van strategische keuzes in korte
iteratieslagen mogelijk maakt.
Het model is flexibel en kan in een paar uur scenario’s doorrekenen voor een busconcessies van verschillende groottes (momenteel
tot 50 lijnen met 3500 ritten in clusters tot 1200 ritten) waarbij busvervoer en laadacties integraal worden beschouwd. Daarmee
onderscheidt het model zich van de bestaande grote planningstools, zoals Hastus en Trapeze. Het vraagt minder detail in de input
en komt sneller tot resultaten, waardoor keuzes sneller gemaakt kunnen worden. De ZE Optimizer optimaliseert niet alleen op de
kosten van de planning, maar ook op investerings-, onderhouds- en chauffeurskosten uitgesmeerd over de gehele concessieperiode.
Daarnaast onderscheidt het zich van de academische modellen die over het algemeen kleinere netwerken beschouwen en abstraheren
van mogelijkheden en beperkingen uit de dagelijkse praktijk, die evenwel grote invloed kunnen hebben.
De mogelijke toepassingen zijn breed en spelen bij verschillende actoren. Vervoerders kunnen tijdens een aanbesteding snel afwegingen maken tussen te kiezen bustypes en dienstregelingsvarianten. Busfabrikanten kunnen de eigenschappen van een (nieuw)
bustype beter afstemmen op een concessiegebied en zo de markt beter bedienen. Ten slotte kunnen overheden lang voor het uitvragen van een aanbesteding potentieel interessante laadlocaties identificeren die aan hun visie op het gebied voldoen. Zo kan ook de
implementatiefase van elektrisch busvervoer verkort worden.
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1. Introductie
Met de overgang van diesel naar zero-emissie busvervoer krijgt
de energietransitie binnen het OV snel vorm. Nederland mag
met recht één van de pioniers op dit gebied worden genoemd. In
2016 kwamen in Brabant de eerste elektrische bussen op de weg
en volgend jaar wordt Gooi- en Vechtstreek de eerste Europese
busconcessie die volledig elektrisch rijdt [1]. Volgens het “Bestuursakkoord Zero Emissie Bus” [2] komt er vanaf 2025 geen
nieuwe dieselbus meer op de weg, en is in 2030 de volledige
vloot (6.500 bussen) emissievrij.
De overgang naar zero-emissie (ZE) is een uitdaging voor
de planning van het OV. Batterijen hebben voorlopig nog een
beperkte actieradius, wat tussentijds opladen gedurende de dag
noodzakelijk maakt. Dit heeft een grote impact op de planning en
zorgt dat tijdens de aanbestedingen keuzes moeten worden gemaakt omtrent laadlocaties, laadtechnieken en de aan te kopen
vloot. Dit zijn keuzes waar vervoerbedrijven tot voor kort nog
geen ervaring mee hadden. Welke batterijgrootte is optimaal?
Gaan we voor pantograaf- of stekkerladen? Waar komen de laadstations? Hoeveel laadpalen bij ieder station? Kunnen lijnennet
en dienstregeling slimmer en beter worden ingericht?
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Lynxx heeft een Operations Research (OR)-model “ZE Optimizer” ontwikkeld, waarmee de verschillende keuzes voor een
optimale emissievrije concessie kunnen worden afgewogen. De
ZE Optimizer start vanuit een (gewenste) dienstregeling, potentiële laadlocaties en -infrastructuur, en potentiële bustypen, en
optimaliseert de elektrische busvloot door busomlopen te generen. Het model minimaliseert de Total Cost of Ownership (TCO)
uitgesplitst in investeringskosten, zoals aankoop van bussen, en
operationele kosten, zoals onderhouds- en personeelskosten. De
ZE Optimizer maakt het mogelijk om strategische afwegingen,
zoals bustypes, batterijgrootten, dienstregelingen en verschillende configuraties van laadinfrastructuur snel te evalueren.
Sectie 2 schetst kort de relevante academische literatuur,
waarna Sectie 3 de hoofdlijnen van het ontwikkelde model beschrijft. In Sectie 4 bespreken we een case om de mogelijkheden
van de ZE Optimizer te illustreren. Sectie 5 sluit deze paper af
met een discussie van mogelijke toepassingen.

2. Literatuur
De toegenomen vraag naar ZE-vervoer vertaalde zich de afgelopen jaren ook in een toegenomen interesse voor het vraagstuk vanuit academische hoek, waar vooral naar het plannen van
elektrische bussen wordt gekeken. Häll et al. [3] schetste de impact op elke stap in het vervoersplanningsproces: van netwerk1
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ontwerp, tot dienstregelings- en busplanning en tenslotte personeelsplanning. De planning van busomlopen is een “NP hard”probleem. Grote scenario’s met veel ritten kunnen daardoor met
een standaard optimalisatiemodel niet binnen beperkte rekentijd
worden opgelost.
Van Houwelingen [4] ontwikkelde tijdens zijn periode bij
Lynxx een wiskundig model voor het minimaliseren van de TCO
bij het plannen van busomlopen voor een gegeven dienstregeling. Het model start met een mix van diesel- en elektrische bussen, gestald op verschillende depots. Indien nodig kunnen tegen
aanzienlijke kosten, extra bussen worden geleased. Toewijzing
van een bustype aan een rit kan alleen als de bus voldoende capaciteit heeft voor een (voorspelde) bezetting. Om het probleem
op te lossen wordt een iteratief column generation-algoritme gebruikt, meer hierover in Sectie 3. Van Kooten Niekerk et al. [5]
ontwikkelden een aantal verschillende modellen en algoritmes
voor hetzelfde probleem waaronder één met column generation.
Ze pasten de modellen toe op een praktische case in Leuven met
30 bussen van één type en één stalling. Column generation staat
echter bekend om zijn trage convergentie voor grotere problemen. Sundin [6] paste twee versnellingsmethodes toe: acceleration en diving om zo sneller tot een oplossing te komen. Op
case studies met acht buslijnen en 116 ritten, leidde de combinatie van beide technieken tot een sterke versnelling en slechts een
beperkte toename (<3%) in de TCO ten opzichte van de oplossing met standaard column generation.
Ons model bouwt verder op het werk in [4] en brengt dit dichter bij de praktijk door ook laadpunten buiten de stallingen te
beschouwen, en meer operationele aspecten in rekening te brengen. We integreren ideeën door Sundin [6] om het model te versnellen, en Rogge et al. [7] om laadpunten te minimaliseren.
Daarnaast onderscheidt ons model zich door de schaal van de
toepassing: we kunnen realistische busconcessies (50 lijnen met
3500 ritten in clusters tot 1200 ritten) oplossen, wat het model
bruikbaar maakt voor praktische toepassing.

3. ZE Optimizer: model en algoritme
Om strategische beslissingen omtrent laadlocaties, bustypes en
dienstregelingen te ondersteunen, neemt de ZE Optimizer deze
zaken als input en berekent het de vloot, busomlopen en gebruikte laadlocaties die resulteren in een minimale TCO. Zo kan
het model gebruikt worden als een “scenario-evaluator” om snel
kwantitatief inzicht te bieden. Deze sectie schetst het probleem
(Sectie 3.1) en beschrijft ons model (Sectie 3.2). Sectie 3.3 gaat
dieper in op het algoritme en is relatief technisch. Dit laatste deel
kan worden overgeslagen zonder verlies van begrip.
3.1. Probleembeschrijving

Het busplanningsprobleem, vaak ook bus scheduling of vehicle
scheduling genoemd, bestaat uit het toewijzen van ritten aan bussen. Binnen een omloop vertrekt een bus ’s ochtends vanuit een
stalling, voert een rit uit, rijdt eventueel leeg naar een ander startpunt of wacht ter plekke op de volgende rit, en zo verder tot
het eindigen van de dag op de stalling. Tussendoor kan een bus
natuurlijk steeds terug langs de stalling om tijdelijk te parkeren. Met de beperkte actieradius van elektrische bussen, is het
(vaak) nodig tussendoor te laden op één van de (gegeven) laadlocaties in het netwerk1 . Het doel is om de TCO te minimalise1

Merk op dat door technologische ontwikkeling de actieradius nog toeneemt. De ZE Optimizer kan hierop inspelen door afwegingen met de
snel veranderende bustypes mee te nemen.
2

Figuur 1: Illustratie van het busplanningsprobleem voor een bustype met een grote (boven) en een kleine batterij (onder)
ren waarbij alle ritten met voldoende capaciteit worden gereden,
en een bus niet stil komt te staan door een lege accu. De TCO
bestaat uit de investeringskosten uitgesmeerd over de volledige
concessie- of afschrijvingsperiode, en de dagelijkse operationele
kosten voor laden, personeel en onderhoud. De complexiteit van
het probleem beschrijven we grafisch aan de hand van het voorbeeld in Figuur 1.
We maken abstractie van de ritten in een dienstregeling door
ze als knopen in een netwerk te beschouwen: ze hebben vaste
start- en eindlocaties en -tijden. De cirkels in Figuur 1 stellen
drie ritten voor, waarbij de waarde de benodigde energie voor die
rit voorstelt. Startende vanuit de stalling kunnen we ritten onderling verbinden, wat het leegrijden en wachten bij de halte voorstelt (paarse verbindingen). Om het voorbeeld simpel te houden,
nemen we aan dat leegrijden geen energie vergt. Merk op dat
als we een batterijcapaciteit van 250 kWh hebben (Figuur 1, boven), rit B niet gevolgd kan worden door rit C: de totale lading
is ontoereikend zonder tussendoor te laden. Het verbinden van
deze knopen (zijnde ritten) kan dus enkel met een verbinding
mét laadactie (blauw) en vereist dus voldoende tijd tussen de ritten. Ook tussen ritten A en C voegen we zo een laadactie toe.
Als er tijd is tussen ritten, zorgt het model er zo namelijk voor
dat er “preventief” wordt geladen, ook als het niet direct nodig
is voor de volgende rit. Met andere woorden: we anticiperen op
het feit dat er later op de dag nog andere ritten volgen.
Stel we hebben een bus met een kleinere batterij, zoals in Figuur 1 (boven), blijkt plots dat we rit B helemaal niet kunnen
uitvoeren met dit bustype en dat de structuur van knopen en pijlen inherent verandert. Op deze manier kunnen we ook bussen
met een te beperkte capaciteit uitsluiten voor ritten met een grote
vervoersvraag. De grootte van het geschetste probleem neemt
exponentieel toe met het aantal ritten en wordt al snel moeilijk
te vatten voor een planner.
3.2. Modelbeschrijving

We vatten dit probleem op als een mixed-integer linear problem
(MILP), een klasse OR-problemen waarbij we een oplossing
zoeken met een minimale waarde voor een doel (totale kosten)
gegeven een set aan beperkingen (o.a. elke rit één bus). Om dit
probleem in een OR-model te vatten, worden in de literatuur
twee typen formuleringen gebruikt: arc-based en path-based.
Arc-based betekent dat je elke verbinding in Figuur 1 expliciet
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modelleert. We kunnen de verbindingen in Figuur 1 echter ook
zien als een set aan mogelijkheden om vanuit de stalling ’s ochtends (links op iedere figuur) tot ’s avonds (rechts) te rijden en
daarbij ritten te doen. Zo vormen we omlopen of paden, een impliciete modellering in het path-based model. Uit die set van alle
paden P moeten we dan de beste – en goedkoopst mogelijke –
combinatie zien te kiezen, die alle ritten dekt. Aangezien de eigenschappen van de paden inherent verschillen per combinatie
bustype en stalling, werken we in verschillende netwerklagen K.
Wiskundig vatten we dit als:
XX
min
cpθp
(1)
k∈K p∈Pk

s.t.

XX

aip θ p ≥ 1

∀i ∈ N

Figuur 2: Opbouw van het algoritme van de ZE Optimizer.

(2)

hebben bereikt: een maximaal aantal iteraties of een integrale
(0/1-)oplossing. Indien niet, dan genereren we met het duale probleem voor iedere combinatie van bustype en stalling (netwerklaag) een nieuw pad. Dit kun je interpreteren als het onderscheid
tussen de linker- en rechterkant van Figuur 1. We behouden enkel paden met een negatieve reduced cost (de beste of allemaal),
en die voegen we toe aan het RMP. Mocht er geen nieuw pad
worden gegenereerd, dan hebben we óf ons derde stopcriterium
bereikt, óf we passen de diving-strategie uit [6] toe. Bij deze laatste worden alle paden met een waarde 1 vastgezet, net zoals het
pad met de hoogste waarde die niet 1 is. Op die manier versnellen we het algoritme en komen we tot een integrale oplossing.
Mochten we het stopcriterium bereikt hebben, maar geen integrale oplossing hebben, dan stoppen we de volledige set aan
paden in de optimalisatiesoftware met beperking (3) wél 0 of 1.
Beperking (2) betekent dat we ritten mogelijk twee keer rijden
in de integrale oplossing. In een naverwerking lossen we de mogelijk dubbele dekking van ritten op. We halen de ritten weg uit
de omlopen waar dit de grootste kostenbesparing oplevert.

k∈K p∈Pk

θ p ∈ {0, 1}

∀p ∈ P

(3)

De beslissing bestaat eruit om paden, voorgesteld door θ p , te
kiezen (waarde 1) of niet (0), gegeven de randvoorwaarden (2).
Onze doelfunctie (1) minimaliseert de totale kosten van de gekozen paden in alle netwerklagen, waarbij de kost c p van een pad
p als volgt wordt berekend:
[investering bustype k] + [kilometer- en tijdkost verbinding aip ]
+ [laadkosten] + [chauffeurskost pad p]
De parameters aip geven aan of een rit i gedekt wordt door het
pad p. De set van beperkingen (2) modelleert dus dat we elke
rit minstens één keer dienen te rijden. We gebruiken hier geen
gelijkheid omwille van computationele redenen. In een laatste
stap zorgen we ervoor dat elke rit exact één keer gereden wordt.
3.3. Oplossingsalgoritme

Het model zoals beschreven door vergelijkingen (1) tot en met
(3) zou vereisen dat we eerst alle mogelijke paden (zijnde busomlopen) door het netwerk dienen te berekenen, en deze vervolgens tezamen in optimalisatiesoftware (zoals CPLEX) te stoppen. Gegeven de exponentiële toename in modelgrootte, is het
voor praktijktoepassingen vrijwel nooit haalbaar om binnen een
acceptabele rekentijd een goede, laat staan de optimale, oplossing te bereiken. Om binnen de set van alle mogelijke paden,
zo snel mogelijk de beste subset te vinden, gebruiken we een
techniek die column generation heet. Deze techniek werkt als
volgt: we relaxeren eerst beperking (3), dus niet 0 of 1 maar ook
elke andere mogelijke waarde daartussen. Van dit zogenaamde
restricted master problem (RMP) kunnen we schaduwkosten πi
bepalen voor elke beperking in set (2). Kort door de bocht kun
je dit opvatten dat als we de rechterkant van (2) met één verminderen (dus doen alsof we de rit niet rijden), we maximaal πi
besparen. Gesteund op lineaire algebra kan dan een duaal model van het RMP worden opgesteld, waarbij de oplossing bestaat
uit een nieuw pad (of omloop) met een reduced cost. Dit zijn
de totale kosten waarmee de doelfunctie van het RMP maximaal
verlaagd kan worden. We lossen het duale kortste-padprobleem
op met een uitbreiding op het Dijkstra-algoritme om op- en ontladen van de batterij mee te nemen. Voor een meer gedetailleerde
beschrijving hiervan, zie [4].
Figuur 2 toont de volledige opbouw van het algoritme. We
starten een eerste iteratie met het RMP gebruikmakende van een
initiële set aan paden waarmee het RMP zeker opgelost kan worden: iedere rit krijgt een aparte bus. Vervolgens gebruiken we
de oplossing om te controleren of we één van de stopcriteria

4. Case study: strategische beslissingen in de
concessie Gooi- en Vechstreek
4.1. Beschrijving en evaluatie

In deze sectie bespreken we hoe het model gebruikt kan worden
om verschillende strategische keuzes af te wegen. Dit doen we
aan de hand van een testcase met de concessie Gooi- en Vechtstreek als netwerk2 . Het testnetwerk bevat 16 lijnen met in totaal
813 trips die kunnen worden opgesplitst in verschillende clusters
gebaseerd op het type lijn: R-net-, spits-, streek-, scholieren- en
stadslijnen. Ieder cluster heeft zijn eigen type bus(sen). De case
is gebaseerd op de volgende open databronnen:
• GTFS-dienstregeling van dinsdag 3 december 2019 [8]
• Lijntype is gebaseerd op de “OV in Nederland”-wiki [9]
• Drie types VDL-bussen worden gebruikt3 , de maximale
batterijcapaciteit wordt gecorrigeerd naar een aangenomen
“bruikbare capaciteit” na 10 jaar (67,5% van maximum), het
laadvermogen is gelijk aan 70% van het gerapporteerde
1. E-Bus 1: VDL Citea Electric SLF-120 (216 kWh batterijcapaciteit, en 320 kW laadvermogen, energie consumptie
1.3 kWh/km)
2

Disclaimer: Merk op dat dit een specifieke testset is. Op basis hiervan
kan geen conclusie worden getrokken over daadwerkelijk aantal ritten,
in te zetten bustypen en busuren op die dag.
3
Brochure opgevraagd bij VDL [10].
3
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Tabel 1: Overzicht van de scenario’s, gebruikte bustypes en laadlocaties

2. E-Bus 2: VDL Citea Electric SLF-120 (288 kWh, en 430
kW, 1.4 kWh/km), verondersteld 15% duurder te zijn
• Afstanden en benodigde tijden voor het leegrijden tussen ritten en laadpunten, zijn gebaseerd op autorijtijden verkregen
met de OpenTripPlanner [11]

Scenario
1
2

• De acht mogelijke laadlocaties zijn gebaseerd op het Plan
van Eisen voor de nieuwe concessie Gooi- en Vechtstreek,
en er zijn twee stallingen (in Hilversum en Huizen). Figuur
3 toont hun ligging, alsook alle eindpunten van ritten.

3
4
5

Beschrijving
Dieselscenario
(baseline)
Enkel kleine
batterijcapaciteit
Enkel grote
batterijcapaciteit
Combinatie
scenario’s 2 en 3
Laden
op stalling

Bustypes

Laadlocaties

Vraagstuk

Diesel

/

(A), (B), (C)

E-Bus 1

alle

(A)

E-Bus 2

alle

(A)

E-Bus 1 en 2

alle

(A), (B), (C)

E-Bus 1 en 2

Enkel stallingen

(B)

De noemer stelt het aantal dienstregelingsuren (DRU’s) voor,
vaak de basis voor de berekening van de subsidie die de vervoerder krijgt. Ondanks dat het model niet de chauffeursplanning
daadwerkelijk maakt, stuurt hij toch op een statistiek dat sterk
gecorreleerd is met de efficiëntie van de chauffeursplanning. Hoe
lager de DD-waarde, hoe strakker er gepland kan worden. De
DD-waarde wordt in de ZE Optimizer op een indirecte manier
meegenomen: de totale tijd van chauffeursinzet en tijdsaspecten
zijn meegenomen in de kosten van ieder pad zoals beschreven
in Sectie 3.2. Extra sturen op DD-waarde is mogelijk, door de
stilstandtijd en het leegrijden zwaarder te laten meewegen.
4.2. Scenario’s en resultaten

We illustreren drie mogelijke strategische vraagstukken die kunnen worden opgelost met de ZE Optimizer:

Figuur 3: Visualisatie van de mogelijke laadlocaties en de stallingen in de concessie Gooi- en Vechtstreek.
We onderscheiden drie verschillende clusters: (i) R-netlijn
320, (ii) stadslijnen 1, 2 en 3 in Hilversum, en (iii) de overige
streek-, spits- en scholierenlijnen. Figuur 4 toont het aantal ritten per cluster dat tegelijkertijd plaatsvindt gedurende de dag.
Het maximum vormt een strikte ondergrens voor het aantal bussen per cluster.
Scenario’s kunnen worden gedefinieerd aan de hand van
drie verschillende componenten: netwerkconfiguratie (laadinfrastructuur en dienstregeling), potentiële busvloot (type bussen en
batterijen) en de kostenfocus (sturen op minimaal aantal bussen,
operationele kosten of TCO). De TCO uit zich namelijk in de
combinatie van aantal bussen en structuur van de omlopen Om
strategische keuzes te evalueren worden scenario’s in deze paper
vergeleken op het aantal bussen en de DD-waarde. Dit is een belangrijke maat voor de operationele efficiëntie en wordt als volgt
berekend:

(A) Wat is de optimale elektrische busvloot gegeven de huidige
dienstregeling en laadlocaties?
(B) Wat zijn operationeel gezien interessante laadlocaties? Wat
is de impact als één of meerdere ervan niet gebruikt kunnen
worden?
(C) Wat is de impact van het samenvoegen van de lijnclusters?
Merk op dat vraagstukken (A) en (B) niet enkel relevant zijn
voor vervoerders. Busfabrikanten willen met hun bustypes goed
kunnen inspelen op de markt. Overheden willen een goede en
niet te dure laadinfrastructuur voorzien.
Het totaal aantal bussen dat nodig is in een dieselscenario,
wordt gezien als de baseline. Het dieselscenario vormt daarmee
een natuurlijke ondergrens. Alle extra bussen die nodig zijn in
een geëlektrificeerd scenario zijn zogeheten laadbussen. Indien
we enkel op aantal bussen zouden optimaliseren, dan willen we
voorkomen dat er laadbussen nodig zijn. Tabel 1 beschrijft de
scenario’s waarmee de verschillende vraagstukken beantwoord
worden.
Figuur 5 toont een deel van de busomlopen voor de samengevoegde cluster in scenario 3. De figuur toont in de vorm van
een Gantt-grafiek wat een bus doet gedurende een dag: een rit
verzorgen (groen), leegrijden (rood), laden (geel), en parkeren
op de stalling (wit). Figuur 6 toont de resultante hiervan op het
niveau van de volledige busvloot: een uitsplitsing van het aantal
gebruikte voertuigen naar ritten, leegrijden en laadacties. Duidelijk is te zien dat er tijdens de spits veel meer ritten gereden
moeten worden. Daarom gaan voertuigen tijdens de dalperiode
laden. Dit voorkomt de aankoop van onnodige bussen.
Figuur 7 toont de belangrijkste statistieken voor ieder van de
scenario’s, zowel voor de aparte clusters als voor de volledige
vloot. Deze statistieken helpen de strategische vraagstukken zoals eerder gesteld, te beantwoorden:

ritduur + laadtijd + tijd voor leegrijden + stilstandtijd4
ritduur

Figuur 4: Aantal ritten dat tegelijkertijd plaatsvindt, per cluster.
Overig verwijst naar streek-, scholieren- en spitslijnen.
4

4

Dit is exclusief stilstand op een stalling. Hier kan namelijk eenvoudig
van chauffeur worden gewisseld.
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Figuur 5: Subset van de busomlopen voor de samengevoegde
clusters in scenario 3.

(a)

Figuur 6: Uitsplitsing van de gebruikte voertuigen overheen de
dag naar wat ze op ieder moment aan het doen zijn.
(A) Optimale busvloot
Scenario’s 1 tot en met 4 verschillen in de bustypes die gebruikt kunnen worden. Vooral scenario 4 is interessant aangezien we ook toelaten verschillende bustypes te mixen binnen eenzelfde cluster en minimaliseren op de totale aanschafkosten van een gemixte vloot. Dit is een denkpiste die
vaak niet wordt beschouwd binnen een aanbesteding.
Het streek/spits/scholieren-cluster, bevat door het grote
aantal verschillende lijnen, veel leegrijd- kilometers (1475
km per dag). Bij keuze voor gebruik van E-bus 1, zijn geen
laadbussen nodig, bij E-Bus 2 één laadbus. De DD-waarde
voor E-bus 2 is 0.07 hoger, wat betekent dat de chauffeurs
minder strak gepland kunnen worden. Dit wordt veroorzaakt
door het hogere energieverbruik van E-bus 2 dat ongunstig is
wanneer er veel leegrijdkilometers worden gereden.
Het R-net cluster bestaat in deze concessie uit slecht één
lijn en bevat daardoor minder leegrijdkilometers (902 km per
dag). In het R-netcluster is met E-bus 2 geen laadbus nodig en voor E-bus 1 één laadbus. Dit omwille van de lagere
laadvermogen en batterijcapaciteit van E-bus 1.. Met andere
woorden: de bus kan niet snel genoeg worden herladen bij
de keerpunten van de lijn en de actieradius is te klein om de
heel de spits door te rijden zonder te laden.
Het optimaal combineren van beide type bussen (scenario 4) vermijdt de aankoop van laadbussen voor het
streek/spits/scholieren- en het R-netcluster. Het model kiest
in deze gemixte vloot voornamelijk voor E-bus 1 types omwille van de lagere investeringskosten, echter voor beide
clusters is één E-bus 2 gewenst om een laadbus te voorkomen en/of de DD-waarde te verlagen.
(B) Operationeel strategische laadlocaties
Wanneer alle laadlocaties gebruikt kunnen worden zijn er
geen laadbussen nodig in scenario 4. Stel nu dat we kun-

(b)

Figuur 7: Statistieken voor elke lijncluster per scenario: (a) aantal bussen en (b) DD-waardes. De zwarte punten in (b) geven
de totale DD-waarde wanneer die samengevoegde clusters apart
worden behandeld.
nen enkel op de stalling laden (scenario 5), dan zijn er meer
leegrijdkilometers nodig, wat de TCO altijd zal verhogen. Er
is echter minder stilstand op een eindpunt, wat in bijvoorbeeld het stadsdienstcluster wel tot een lagere DD-waarde
leidt. Lijnen van het streek/spits/scholieren-cluster eindigen
vaak niet in de buurt van een stalling, waardoor één laadbus
nodig is. Daarbovenop stijgt de DD-waarde stijgt met 0.02.
Het R-net cluster heeft in scenario 4 laadlocaties op beide.
Deze laadlocaties worden veelvuldig gebruikt voor “preventief laden” (opportunity charging) tussen de ritten door. Wanneer alleen laadplekken op de depots beschikbaar zijn (sce5
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nario 5), zijn vier E-bus 2 typesnodig om de spits te overbruggen zonder laadbussen. Daarnaast stijgt de DD-waarde
met 0.06 doordat bussen vaker leeg naar de stalling in Hilversum rijden.
(C) Samenvoegen van lijnclusters
Er kan gekozen worden om verschillende clusters samen te
voegen om zo schaalvoordelen te creëren: bussen kunnen gedurende de dag ritten van meer verschillende lijnen rijden.
Hierdoor zien we in alle scenario’s op z’n minst een reductie
in het aantal benodigde bussen ten opzichte van de drie clusters gesommeerd, zoals bij scenario 4 waar één bus minder
nodig is (53 tegenover 54). Doordat de lijnen van het R-net
ook door de streekbussen gereden kunnen worden (en andersom) zijn hier zelfs alleen kleinere E-bus 1 types (met lagere investeringskosten) nodig om laadbussen te voorkomen.
De zwarte punten in Figuur 7b geven aan dat de DD-waarde
in alle scenario’s sterk verlaagt. Het vele stilstaan bij het Rnet cluster kan dan namelijk worden verminderd doordat de
bussen ook op andere lijnen kunnen rijden.
De keuze voor het clusteren van lijnen hangt echter ook
samen met zaken als branding in het geval van R-net, en of
de stedelijke wegen geschikt zijn voor grote voertuigen. Het
samenvoegen van de streekcluster met het stadsdienstcluster
kan dan ook al voordelig zijn. Dit vermindert het aantal bussen (34 tegenover 33).

5. Discussie en conclusie
Deze paper presenteerde een beslissingsondersteunend model
voor het optimaal plannen van elektrische bussen met minimale
TCO over een geheel concessieduur. We illustreerden hoe de
beperkte actieradius van batterijen bijkomende complexiteit en
strategische keuzes introduceert. De ZE Optimizer onderscheidt
zich van bestaande academische modellen door de praktische,
flexibele toepassing en de grote schaal. De tool biedt ondersteuning in het beslissingsproces door veel van de aspecten in
beschouwing te nemen, zoals we illustreerden in de case van
de concessie Gooi- en Vechtstreek. Bovenop de gepresenteerde
vraagstukken, kan de ZE Optimizer ook voor een heel groot
aantal andere beslissingen worden ingezet, waaronder batterijdimensionering (laadsnelheid, maximale capaciteit . . . ). Andere
zijn het vergelijken van dienstregelingsvarianten op TCO, afwegen van kostenscenario’s, invoer van een tussentijdse vlootuitbreiding, en het maximaal scoren op een offerte-evaluatie.
We zijn ons ervan bewust dat de ZE Optimizer geen vervanging vormt voor uitgebreide en specialistische planningstools
zoals Hastus en Trapeze, waarin ook de personeelsplanning
wordt meegenomen. De ZE Optimizer is eerder in het proces inzetbaar. De tool vereist minder detail aan de inputzijde om strategische vraagstukken te beantwoorden. Zo kan met deze tool
snel richting worden gegeven zonder te verdwalen in details en
lange iteratieslagen. Dit maakt de ZE Optimizer ideaal voor de
OV-tenderprocessen waarin op korte tijd veel dient te worden
doorgerekend en de input snel kan veranderen.
Bij Lynxx blijven we ondertussen denken over de verdere
doorontwikkeling van de tool en nieuwe functionaliteiten, al dan
niet gericht op specifieke markten.
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