PERSBERICHT
VDL Bus & Coach levert 62 Citea’s aan Arriva
Nederland voor concessie Zuidoost-Fryslân en
Waddeneilanden
Voor de concessie Zuidoost-Fryslân en de Nederlandse Waddeneilanden heeft VDL Bus &
Coach 62 Citea’s geleverd aan personenvervoersbedrijf Arriva Nederland. Het overgrote
deel van de levering bestaat uit Citea’s LLE-120. Van dit model zijn met ingang van 11
december 2016, de startdatum van de concessie, 48 stuks in diverse lijnen in Friesland
ingeroosterd. 14 VDL Citea’s Electric zijn bestemd voor de Waddeneilanden. Dit zijn 10
Citea’s SLF met een lengte van 12 meter en 4 gelede Citea’s SLFA met een lengte van 18
meter.
14 VDL Citea’s Electric
VDL Bus & Coach biedt de mogelijkheid om te kiezen uit diverse elektrische aandrijvingen,
batterijpakketten en laadsystemen zodat voor ieder inzetgebied de meest ideale en optimale
combinatie samengesteld kan worden. Zonder consequenties voor de toegankelijkheid, de
inrichting van het interieur en het comfort. Hierdoor worden de passagiers niet alleen op een
geluidsarme en milieuvriendelijke, maar ook op een comfortabele manier naar hun bestemming
gebracht. Voor de Waddeneilanden heeft Arriva gekozen voor 10 VDL Citea’s SLF-120 Electric
met een lengte van 12 meter en 4 gelede VDL Citea’s SLFA-180 Electric met een lengte van 18
meter. Alle elektrische Citea’s worden uitgevoerd met een snellaadsysteem middels een
pantograaf.
48 VDL Citea’s LLE
De VDL Citea LLE kenmerkt zich door een zeer laag ledig gewicht met als belangrijkste voordelen
een significant lager brandstofverbruik vergeleken met conventionele bussen en lagere
onderhoudskosten. De brandstofbesparing betekent niet alleen lagere operationele kosten maar
ook een forse reductie van de CO2 uitstoot. Alle bussen voor Zuidoost-Fryslân zijn voorzien van
wifi en USB-oplaadpunten bij iedere zitplaats. Met deze 48 Citea’s LLE wordt de bestaande Arriva
LLE vloot wederom uitgebreid.
Arriva Nederland
Arriva Nederland maakt deel uit van de Arriva Groep, waar Deutsche Bahn eigenaar van is. Arriva
is een toonaangevende exploitant van personenvervoer, actief in 14 Europese landen. In
Nederland is Arriva met ruim 6.000 medewerkers actief in de provincies Drenthe, Flevoland,
Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland. Naast
trein- en busvervoer exploiteert Arriva samen met Koninklijke Doeksen de Waterbus in ZuidHolland en is zij actief in de Nederlandse touringcarbranche onder de naam Arriva Touring.

VDL Bus & Coach
De kernactiviteiten van VDL Bus & Coach bestaan uit de ontwikkeling, productie, verkoop en after
sales service van een breed pakket bussen, touringcars en chassismodules, de om- of uitbouw
van mini- en midibussen en de in- en verkoop van gebruikte bussen. VDL Bus & Coach bestaat uit
meerdere werkmaatschappijen die gezamenlijk actief zijn op de wereldmarkt. De productie vindt
plaats in Nederland en België. Hoog in het vaandel van VDL Bus & Coach staan kwaliteit,
veiligheid, duurzaamheid, het milieu, een laag brandstofverbruik, comfort en lage
onderhoudskosten. De verkoop van de VDL Bus & Coach producten vindt plaats door middel van
een wereldwijd netwerk van eigen vestigingen, importeurs en agenten in meer dan 30 landen.
Daardoor kunnen vervoersoplossingen op maat worden aangeboden. Voor after sales service en
onderhoud kan de klant rekenen op een vlekkeloos en snel ingrijpen door medewerkers van één
van de vele servicepunten. Een zeer omvangrijk distributienetwerk zorgt ervoor dat
reserveonderdelen en busgerelateerde artikelen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming
geleverd worden. VDL Bus & Coach is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste
busproducenten in Europa.
VDL Groep
VDL Bus & Coach is onderdeel van VDL Groep. VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven,
is een internationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en
verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de assemblage van
personenauto’s. Sinds de oprichting in 1953 is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming
met 89 werkmaatschappijen, verspreid over 19 landen, met meer dan 13.000 medewerkers en
verwachte omzet van 3 miljard euro voor 2016. De kracht van VDL Groep zit in de onderlinge
samenwerking tussen de bedrijven.
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