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INNOVATIE
Hogesnelheidsbus voor reiziger van de toekomst

Openbaar vervoer wint aan aantrekkingskracht

Het huidige openbaar vervoer voldoet niet aan de wensen van de moderne reiziger.

Het rijdt onvoorspelbaar, is niet flexibel en biedt weinig of geen luxe. Als het aan

Wubbo Ockels ligt behoort dat tot het verleden wanneer zijn ‘Superbus’ de weg op

gaat. Lucht- en ruimtevaarttechniek in combinatie met Formule 1-technologie maken

deze futuristische bus tot iets heel bijzonders.

Van bumper tot bumper vernieuwend, dat is de
meest korte samenvatting die we van dit fantas-
tische voertuig kunnen geven. Maar ook bijzon-
der gewaagd en uitdagend voor het ontwerp- en
onderzoeksteam dat Ockels in het leven heeft
geroepen om het openbaar vervoer van de toe-
komst vorm te geven.
De bussen van nu bieden nauwelijks privacy,
zijn weinig comfortabel en relatief langzaam.
Vervoer per trein benadert al iets meer de eisen
die moderne passagiers stellen; het reizen gaat
sneller en je kunt de tijd gebruiken om iets zin-
vols te doen. Maar het kent een paar hardnek-
kige nadelen. Het is zo flexibel als een loden
deur en het aanleggen van de benodigde infra-
structuur is erg kostbaar. Daar komt bij dat een
trein eigenlijk niet zo geschikt is voor hoge snel-
heden.

Alternatief voor Zuiderzeelijn
Niet zo verwonderlijk dat dit project in beeld
kwam toen men brainstormde over de Zuider-
zeelijn. De toenmalige minster van Verkeer en
Waterstaat, Karla Peijs, heeft eind november
2005 de Superbus als zesde onderzoeksalterna-
tief voor de Zuiderzeelijn toegevoegd.
Op basis van dat onderzoek is zij tot de conclu-
sie gekomen dat de overheid de Superbus als 

Vrij baan voor
de Superbus

innovatief concept voor toekomstig openbaar
vervoer in Nederland én als interessant export-
product moet zien.
TU Delft stapte in het project en startte het 
Superbus-ontwikkelingsprogramma. Dit houdt
in dat een experimenteel model ontwikkeld
wordt en dat onderzoek gedaan wordt naar bij-
behorende infrastructuur, logistiek, veiligheid,
betrouwbaarheid en economisch rendement. De

Basis van de carrosserie zijn deze negen
meter lange mallen waaruit de zijwanden

met maar liefst acht vleugeldeuren worden
vervaardigd. De koolstofvezel wordt laag
voor laag aangebracht en onder vacuüm

geïnjecteerd met kunsthars.
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De buitenkant is vervaardigd uit een schuimkern
met aan beide kanten glasvezel. Het is recyclebaar
en kan goed botsenergie opnemen.

totale kosten worden geschat op 8,5 miljoen
Euro. De overheid heeft 7 miljoen Euro beschik-
baar gesteld, de overige 1,5 miljoen wordt ge-
dekt door de TU-Delft en sponsors.
Het is de bedoeling dat de Superbus met een
snelheid van maximaal 250 km/uur passagiers
gaat vervoeren. Dat moet over speciaal aange-
legde vrijliggende banen. Het lijkt veel op de 
hogesnelheidstrein, maar de Superbus is uitge-
rust met normale wielen waardoor deze ook op
gewone wegen kan rijden. Dat maakt het con-
cept flexibel en het is zelfs mogelijk om deur-
tot-deurvervoer te realiseren.
Voorlopig is het nog niet zover. Voornaamste
zorg is nu om een rijdend model te introduceren.

Zo stijf als een plank
De bus van Ockels kan 23 passagiers en een
chauffeur meenemen. Op zich geen opzienba-
rende hoeveelheid, maar aan iedere zijkant
heeft het voertuig liefst acht vleugeldeuren en
dat binnen een lengte van negen meter!
Om het chassis voldoende stijfheid te geven 
hebben de bedenkers een bijzondere
constructie bedacht. Het bestaat uit
twee platen van 5,5 mm dik koolstof-

Openbaar vervoer mag best span-
nend en sexy zijn. Dat moet zeker
lukken met de Superbus, een project
dat geïnitieerd is door Wubbo Ockels.
Het voertuig krijgt een maximum-
snelheid van 250 km/uur, wordt aan-
gedreven door vier elektromotoren,
weegt beladen 9 ton, heeft een
lengte van 15 meter en is slechts 
1,6 m hoog.

haalt hem of haar zo dicht mogelijk op bij het
vertrekpunt en stopt zo dicht mogelijk bij de ge-
wenste bestemming. Het aantal stops wordt zo-
veel mogelijk geminimaliseerd en overstappen
zou niet meer nodig zijn.
Het is de bedoeling dat de bus over speciale
banen gaat rijden. Op deze Superbanen rijdt de
Superbus op topsnelheid. Komt de bus buiten
zijn territorium dan wordt de vloerhoogte ver-
hoogd tot 40 cm. Dit moet voldoende zijn om
fatsoenlijk verkeersdrempels te kunnen nemen.
Op de Superbaan is dat niet nodig en zakt de
bodem tot 7 cm boven het wegdek. De lucht-
weerstand is dan minimaal en het zwaartepunt
laag. Het liften gebeurt met zes hydraulische ci-
linders die gemonteerd zijn bij de wielen.

Achterwielaandrijving
De aandrijving van de ‘Superbus’ wordt ver-
zorgd door een viertal elektromotoren. Geen
naafmotoren omdat dan het onafgeveerd ge-
wicht te hoog zou worden. Iedere motor drijft
via een aandrijfas zijn eigen (achter)wiel aan.
U begrijpt dat Ockels heeft gekozen voor elektri-
sche tractie. Dit maakt het terugwinnen van
remenergie mogelijk. Die wordt opgeslagen in

Het chassis bestaat uit een dubbele bodemplaat,
twee zijwanden en een dakelement. Vooral de zij-
wanden lijken delicaat omdat daar weinig ‘vlees’
zit om een stijf geheel te garanderen. Het geheim
zit in de kruisverbindingen van elke deur die de 
zijwand de nodige stijfheid oplevert.

In het midden kruisen de stijlen van de vleugeldeu-
ren elkaar waardoor er in combinatie met de onder-
en bovenbevestiging, aan respectievelijk de bodem-
plaat en dakelement, een stijf geheel ontstaat.

vezel met daartussen acht langsbalken en tien-
tallen dwarsribben.
De twee zijwanden bestaan uit een boven- en on-
derbalk die zijn verbonden door de stijlen van
de vleugeldeuren. Deze stijlen kruisen elkaar in
het midden, waardoor het paneel de gewenste
stijfheid krijgt. De twee zijwanden zijn aan de
bovenzijde met elkaar verbonden door de dak-
verbindingen. Aan de onderzijde past de onder-
ste zijwand in de balk van het chassis.
De passagiers stappen in door de zijvleugeldeu-
ren, een gangpad ontbreekt omdat de Superbus
een hoogte heeft van slechts 1.60 m. Die geringe
hoogte geeft de bus een lage Cw-waarde van
minder dan 0,2. Een normale bus heeft een Cw-
waarde van 0,6 en een moderne gestroomlijnde
auto 0,3. De Superbus is 2,5 meter breed.

Volop privacy
Iedere passagier zit in een ruime stoel en heeft
voldoende eigen ruimte om ongestoord te wer-
ken of relaxen. Iedere zitplaats heeft een eigen
internetaansluiting en tv-scherm.
De achterliggende gedachte is dat de Superbus
comfortabel, vraagafhankelijk van deur-tot-
deurvervoer moet verzorgen. Daarmee lok je
ook de verwende automobilist in het ‘openbaar
vervoer’.
Het is straks de bedoeling dat de passagier de
bus via internet of SMS bestelt. De Superbus

Foto’s/Tekeningen: TU Delft
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het Li-ion-pakket dat tussen de achterwielen is
gemonteerd. Het accupakket is eenvoudig uit te
wisselen door een opgeladen exemplaar. Dat
moet ook met regelmaat gebeuren, want de ac-
tieradius is beperkt tot 210 km.
Het totaalvermogen bedraagt 300 kW. De moto-
ren kunnen gedurende een minuut een boost le-
veren van 600 kW. De acceleratie van 0-100 km
in de normale mode bedraagt 36 seconden.
Kijken we naar de lengte en belading van de bus
dan zijn dat absoluut geen verkeerde waarden.
Het lage eigen gewicht (negen ton i.p.v. 20 ton
voor een normale bus) en de lage Cw-waarde
zijn daar debet aan.
Maken we een vergelijking met de trein, dan
biedt dit project ook vele voordelen. De kosten
voor aanleg en onderhoud van een Superbaan

zijn substantieel lager dan de aanleg van een
spoorwegtraject.
De Superbus krijgt speciaal ontwikkelde banden
van Vredestein. Deze Ultrac Sessanta 315/50
ZR22XL 124W-banden kunnen snelheden aan
tot 270 km/uur en een last dragen tot 1600 kg.
Dat moet voldoende zijn voor de inclusief bela-
ding 9000 kg ‘zware’ bus.

Vliegtuigtechniek
Het is algemeen bekend dat een modern vlieg-
tuig volledig (en veiliger!) op de automatische
piloot kan landen, opstijgen en vliegen. Derge-
lijke techniek komt ook in de Superbus. Het is
de bedoeling dat het voertuig volledig geauto-
matiseerd over de Superbaan van A naar B gaat
rijden. GPS-begeleiding met een adequaat navi-

gatiesysteem, een radar en intelligent veersys-
teem zijn daarvoor de belangrijkste hulpmid-
delen.
Deze infrastructuur zit nog niet in het proto-
type. Pas als de Superbanen er liggen, naar ver-
wachting rond het jaar 2015, moet dit actueel
worden.
Die banen worden een technisch hoogstandje.
Ze worden geothermisch verwarmd, wat in-
houdt dat de warmte in de zomer wordt opge-
vangen en opgeslagen. Deze energie wordt in de
winter gebruikt om het wegdek ijsvrij te hou-
den. Dat komt de veiligheid en de levensduur
van het wegdek ten goede.
Ockels heeft voor ogen, als het project groen
licht krijgt én aanslaat, om de voertuigen zeven
seconden na elkaar op de automatische piloot
over de Superbanen te laten razen. De prijs voor
een ticket zou dan, als er genoeg belangstelling
is, kunnen concurreren met die van een bus-
kaartje.
Het project dwingt veel respect af. Je moet er
niet aan denken dat een voertuig dat automa-
tisch op topsnelheid over de weg jaagt plots
moet remmen voor een obstakel, maar de tech-
niek is erop voorbereid! Overigens bedraagt de
remweg bij 250 km/uur 200 meter. In geval van
nood kan de bestuurder remparachutes active-
ren.
Om dit alles in goede banen te leiden is het
voertuig uitgerust met maar liefst 750 sensoren.
Naast informatie over de aandrijflijn waakt de
centrale regeleenheid ook over de veiligheid van
de passagiers, bijvoorbeeld of de deuren zijn ge-
sloten en de passagiers hun gordel dragen.
Toch zal het nog een behoorlijke uitdaging wor-
den om al deze systemen storingsvrij met elkaar
te laten werken. We weten immers hoeveel pro-
blemen de auto-industrie heeft om nieuwe tech-
nieken te implementeren. Ook in de vliegtuig-
industrie gaat het niet altijd probleemloos. 
Met de ‘Superbus’ heeft men de lat hoog gelegd,
‘superhoog’! �

Hans Doornbos

De Superbus moet straks plaats bieden aan 23 
passagiers. Een gangpad ontbreekt, zou ook niet 
handig zijn omdat de bus maar 1,6 meter hoog is.

Initiator en bedenker van het Superbus-project,
prof. dr. Wubbo Ockels, hoopt met zijn Superbus
ook de verwende automobilist voor het openbaar
vervoer te winnen.
Foto: ANP

De voor- en achterwielophanging zijn vervaardigd uit aluminium. Met een hydraulische cilinder bij ieder
wiel kan de body 33 cm worden geheven. In eerste instantie wilde men het luchtveersysteem pro-actief
maken, wat inhoudt dat het systeem anticipeert op oneffenheden in de weg. Technisch gezien leverde dit
nogal wat problemen op, vandaar dat deze optie voorlopig even in de koelkast is gezet.
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