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TECHNIEK
Terberg Specials bouwt compromisloze ambulance

ANS: de Ambulance Nieuwe Stijl

Ambulances moeten ruim, snel en comfortabel zijn. Bo-

vendien moeten ze een efficiënte, ergonomische werk-

plek bieden voor de ambulanceverpleegkundige die het

liefst een complete operatieruimte tot zijn beschikking

heeft. Onmogelijke wensen? Terberg Specials vindt van

niet en ontwikkelde ANS, de Ambulance Nieuwe Stijl.

Een ambulance is eigenlijk altijd een compro-
mis. Kies je voor een voertuig op basis van een
personenauto dan ben je snel en rij je comforta-
bel, maar boet je in op binnenruimte- en sta-
hoogte. Werken in een dergelijk voertuig zal
niet echt een pretje zijn.
Kies je daarentegen voor een voertuig dat is af-
geleid van een bestelbus, dan heb je op het ge-
bied van werkruimte geen klagen. Maar de
snelheid en het comfort vallen tegen, om nog
maar te zwijgen over de rijeigenschappen.
Ook problematisch is de belading. De inventaris

is zwaar en het gewicht is niet goed verdeeld
over de assen. Daar leidt de stabiliteit onder, en
de wielophanging krijgt het met de vele ver-
keersdrempels zwaar voor zijn kiezen.
Eigenlijk zou je een compleet nieuw voertuig
moeten ontwikkelen, dat speciaal voor dit doel
van de tekentafel rolt. En dat is precies wat ze
bij Terberg Specials hebben gedaan.

Halve Transporter als basis
Als basis koos Terberg Specials voor de voorzijde
van een VW Transporter. Een halve Transporter

dus, bij insiders bekend als ‘Zugkopf’. Daarvan
moet je er minimaal twee aanschaffen, omdat
de voertuigen met de konten aan elkaar worden
verbonden zodat ze mobiel zijn. “We zochten
naar een Europees product met een potente die-
selmotor en van huis uit een goede wegligging”,
aldus Ben Poot, adjunctdirecteur van Terberg
Specials.
Wat de aanpak in de ontwikkelingsfase ken-
merkt is dat Terberg van meet af aan de doel-
groep heeft betrokken bij dit project. Vier jaar
geleden werden de specificaties van de ANS
door een groep van ambulancediensten opge-
steld. Belangrijkste criteria waren de werkomge-
ving van het verplegend personeel en, uiteraard,
de stabiele vervoersomstandigheden van de pa-
tiënt. Resultaat was een op maat gecreëerde pa-
tiëntenruimte waar Terberg als het ware een
voertuig omheen heeft gebouwd.
“De diesel is voor deze doelgroep inmiddels ge-
meengoed. Desondanks hebben we ze in ver-
schillende gesprekken moeten overtuigen van
het grote voordeel van die krachtbron. Het im-
mense koppel dat al bij een gering toerental
wordt gegenereerd levert een ideale driveability

De basis van de ANS betreft een halve Volkswagen
T5 Transporter met een vijfcilinder dieselmotor in
combinatie met een zestrapsautomaat. De snelheid
is begrensd op 170 km/uur. Het rijgedrag is on-
danks het relatief hoge gewicht voorbeeldig.

Redder in nood

De indeling is samen met de doelgroep ontwik-
keld, daaromheen is de ANS gebouwd. Zo comfor-
tabel mogelijk voor de patiënt en een ideale
werkruimte voor de ambulancebroeder.
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voor dit doel. De vijfcilinder PLD Volkswagen-
motor levert maar liefst 400 Nm, dat al bij 2000
t/min beschikbaar is. Samen met de zestrapsau-
tomaat geeft dat een bijzonder comfortabel rij-
gedrag zonder schokken.”

Onafhankelijke wielophanging
Belangrijk bij ambulances is een goede, comfor-
tabele wegligging waarbij de rolbewegingen zo
min mogelijk zijn te voelen in de patiënten-
ruimte. “Daardoor was het eigenlijk logisch om
voor de Transporter te kiezen. Deze heeft name-
lijk in de originele uitvoering al onafhankelijke
wielophanging rondom. Geen starre achteras
zoals de concurrent, wat eigenlijk een omge-
bouwde bestelbus blijft ondanks de toegepaste
luchtvering.” Die onafhankelijke wielophanging
levert nog een ander pluspunt op. De vloer-

hoogte is een stuk lager, waardoor het zwaarte-
punt van het voertuig ook lager ligt.
Maar alleen de onafhankelijke wielophanging
was niet genoeg om een hoogwaardig rijgedrag
te garanderen. Daarvoor moest er toch echt een
luchtveersysteem onder. En op dat gebied heb-
ben we in ons land een specialist, namelijk VB-
Airsuspension. Zij ontwikkelden speciaal voor
de T5 een op maat gemaakt luchtveersysteem,
niet alleen voor de ‘achteras’ maar rondom. De
toepasselijke naam 4-corner-luchtvering zegt
alles. Dat veersysteem geeft het voertuig zo’n
comfortabel en voorspelbaar stabiel rijgedrag,
dat zelfs Volkswagen het heeft geadopteerd voor
de duurste Multivan-uitvoering van de T5.
Terberg Specials heeft het systeem niet inte-
graal overgenomen. “Wij hebben een compleet
nieuw onderstel moeten ontwikkelen, inclusief

de achterwielophanging. Daarbij zijn we zoveel
mogelijk uitgegaan van de opstelling van Volks-
wagen, maar wel passend in ons concept. Het
luchtveersysteem van VB-Airsuspension neemt
de plaats in van het originele veersysteem. Maar
wij gebruiken de door ons ontwikkelde draag-
armen als extra luchtreservoir voor de luchtbal-
gen achter, waardoor de eigen frequentie om-
laag gaat. Dat geeft een nog hoger comfort.”
Nog een voordeel van het luchtveersysteem is
dat de voertuighoogte, onafhankelijk van de be-
lading, met een druk op de knop is te verande-
ren.
De veerpoten van de vooras zijn ook voorzien
van luchtvering. De balgen zijn geïntegreerd in
de voorpoten en vragen geen extra inbouw-
ruimte. Als dempers gebruikt VB-Airsuspension
de Frequency Selective Damping (FSD) schokbre-

De toeters en bellen zijn netjes ver-
zonken in de carrosserie. Het onder-
ste plaatwerk is vervaardigd van
flexibel kunststof dat tegen een
stootje kan en gemakkelijk is te ver-
vangen.

Zware en grote delen en apparatuur
die maar zelden nodig is, in de pa-
tiëntenruimte ondergebracht in twee
kasten aan de achterzijde. Slim, want
het ontlast de vooras en het geeft
meer werkruimte daar waar het echt
nodig is.

De stahoogte bedraagt 1,95 meter,
de totale hoogte is 2,40 meter en het
laadvermogen 900 kg. De sporing
achter is met 10 cm toegenomen ten
opzichte van een originele T5.

Dit soort hulpmiddelen heb je alleen
buiten de ambulance nodig, dus is
het slim om ze ook buiten het voer-
tuig te kunnen pakken.

De ‘werkingang’ is aan de achterzijde, via een tweedelige twee meter lange
achterklep. Makkelijk in één beweging met één hand te openen en de open-
staande klep beschermt tegen weer en wind. Let op de speciale constructie
van de tweedelige klep, het onderste deel is tevens een waarschuwingsbord
voor achteropkomend verkeer.

De brancarddrager is ook een eigen
ontwikkeld product. De drager is op
alle mogelijke manieren te verstel-
len, naar links, rechts, voor en achter.
De patiënt ligt tussen de wielen en
dat is de meest ‘comfortabele’ plek.
Het rijgedrag en comfort is zelfs zo
goed, dat deze ambulance geschikt is
voor couveusetransport.

Alles bij de hand, noodzakelijke ap-
paratuur en patiënt. Eventueel kun-

nen ook zittende passagiers mee.
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kers van Koni. Deze hoogwaardige dempers
maken de demping van de uitgaande slag slap-
per bij hogere frequentie.

Lage instap
De originele, onafhankelijke wielophanging in
combinatie met de voorwielaandrijving geven
de T5 al een lage instap. Terberg heeft het chas-
sis zelfs nog verder verlaagd door de vloer van
het ‘ANS’ deel lager aan de Zugkopf te monte-
ren. De afstand vanaf het wegdek tot de vloer
bedraagt 35 cm. De totale hoogte van het voer-
tuig is 2,40 meter, de inwendige hoogte van de
medische ruimte een bruikbare 1,95 meter. 
De bodemvrijheid bedraagt 25 cm en dat is vol-
doende om een lage instap te garanderen en
toch probleemloos de verkeersdrempels te
nemen.
De wielbasis van het voertuig is 3,50 m, net
zoals een verlengde T5. Het GVW van de Ambu-
lance Nieuwe Stijl ligt op 3500 kg en is daarmee
met een gewoon B-rijbewijs te berijden. De ge-
wichtsverdeling is zodanig dat de totale last het
meest op de achteras rust. “We hebben daar be-
wust naar gestreefd, veel ambulances rijden
met een overbelaste vooras waardoor de voor-
wielophanging het zwaar te verduren krijgt,
zeker met de vele verkeersdrempels die ons land
telt. Dit geeft ongekend hoge reparatiekosten.
Wij hebben bij de ontwikkeling van de ANS ook
gestreefd naar lage exploitatiekosten voor de ge-
bruiker.”
Goed voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld ook
de zijkanten van de carrosserie. Deze zijn ver-
vaardigd van een flexibele kunststof en kunnen

tegen een stootje. Ingeval van breuk zijn ze een-
voudig uit te wisselen. “Niks geen uitdeuken,
gewoon in de werkplaats vervangen.”
En ook op dat terrein heeft Terberg een visie. De
ANS gaat straks gewoon bij de reguliere Volks-
wagen-bedrijfswagendealer in onderhoud. “Wij
gaan een korte cursus opzetten voor de mon-
teurs, zodat ze ook het ambulancedeel kunnen
servicen.”

Doordachte bouw
Zoals vermeld heeft Terberg de ANS helemaal
vanaf nul ontwikkeld. Het bedrijf heeft zich
voor wat betreft de indeling uitvoerig laten
voorlichten door de gebruikers. Enige sturing
heeft men wel uitgeoefend. “De doelgroep is ge-
wend om de indeling te baseren op wat ze ken-
nen. Maar waarom zou je kastjes, volgestouwd
met allerlei medische apparatuur hoog ophan-
gen? En waarom moeten zware delen zoals gas-
flessen persé in de patiëntenruimte staan? Wij
hebben allereerst een inventarisatie gemaakt
van wat men absoluut onder handbereik moet

hebben, de rest hebben we verdeeld over het
voertuig bijvoorbeeld in de bergruimtes boven
de wielkasten aan de achterzijde. Voordeel is dat
de ambulancebroeders niet het voertuig in hoe-
ven om bijvoorbeeld de schepbrancard en wer-
velplank te pakken.”
Zo diende men twee doelen; een doordachte in-
deling en een goede gewichtsverdeling.

Lijmen en bouten
Terberg Specials heeft de patiëntenruimte ge-
heel opgetrokken uit kunststofvormdelen die
aan elkaar worden gelijmd. Het wordt geheel
spanningsvrij voorgemonteerd en vervolgens
met de Zugkopf verbonden.
De gehele constructie is doorgerekend door PDE
uit Helmond. Zij hebben samen met Terberg
Specials bepaald waar het cocon aan de Zugkopf
gemonteerd moest worden. In eerste instantie
toonden de berekeningen aan dat lijmen vol-
doende zou zijn. Echter, de constructeurs van
Volkswagen stonden erop dat er ook diverse
boutverbindingen gebruikt zouden worden. Het

Naar verluidt zou ook het ambulancedeel van de ANS met de Volkswagen-
diagnosekast zijn te servicen. Het is dan ook de bedoeling dat de ANS bij de
Volkswagen-dealer in onderhoud gaat. We zijn benieuwd of dat goed gaat,
met die wirwar van draden.

Het onderstel is volledig aangepast, en voorzien van een door VB-Airsuspen-
sion ontwikkelde 4-corner-luchtvering met achter FSD-schokbrekers van Koni.
Zo goed, dat Volkswagen heeft besloten het te gaan gebruiken voor de duur-
ste Multivan-uitvoering van de T5.

Geen uitstekende delen, zelfs de antennes zijn net-
jes weggewerkt in de ruimte boven de chauffeur,
eigenlijk boven op het dak van de Zugkopf.

Het tussenschot blijft gehandhaafd, de cocon is ge-
lijmd en gebout aan de Zugkopf, overeenkomstig
de eisen die Volkswagen stelt.
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resultaat is een bijzonder stijve constructie, die
niet onderdoet voor het origineel.
Het gebruik van kunststof is misschien opmer-
kelijk, zeker als het ook nog een dragende func-
tie heeft. “Met kunststof kun je ontzettend stijve
verbindingen maken, kijk maar eens naar de
luchtvaartindustrie. Daarnaast is het licht, goed
te verwerken en heeft het een prima isolerende
functie. Zeker dat laatste vind je terug in de ex-
ploitatiekosten.”
Die zijn relatief laag als we Ben Poot mogen ge-
loven. “Het brandstofverbruik bedraagt circa
1:10. Vergelijk dat maar eens met ambulances
van andere merken. En de rijeigenschappen zijn
een wereld van verschil.”
De gebruikers hebben voor een groot deel de
binnenruimte bepaald, de buitenkant komt ge-
heel uit de koker van Terberg. Niet alleen mooi
om te zien, maar ook met slimme details. “Als je
vanaf nul gaat ontwerpen, dan moet je voorko-
men dat je er naderhand nog allerlei appara-
tuur op moet schroeven. De toeters en bellen
(zwaailampen en werkverlichting) zijn verzon-
ken weggewerkt in de carrosserie. Dat is functio-
neel en doet geen afbreuk aan de stroomlijn. De
verlichting is zoveel mogelijk met leds uitge-
voerd. Die hebben een laag verbruik en vragen
weinig onderhoud. De bediening van de appara-
tuur in de patiëntenruimte gaat via een cen-

traal geplaatst, overzichtelijk touchscreen. Mo-
dern, en een bewezen onderhoudsarme tech-
niek.”
Eind vorig jaar is de eerste ANS afgeleverd aan
RAV Brabant Midden-West-Noord. Terberg Speci-

als gaat de ANS Europees aanbieden. Daarmee is
het bedrijf naast modificatiecentrum een heuse
voertuigfabrikant geworden. �

Hans Doornbos

De schakelkast met elektronica en omvormer zit
achter de chauffeur. En inderdaad, een heuse aard-
lekschakelaar want het voertuig heeft 220 V aan
boord.

Bediening van de toeters en bellen, de communica-
tie-apparatuur en het navigatiesysteem, alles goed
op de middenconsole onder handbereik van de
chauffeur en bijrijder.
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