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Verbinding tussen Brussel-Zuid – Brussels South Charleroi Airport:  
flibco.com en Voyages Léonard testen een 100% elektrische autobus  

  
Charleroi, 29 oktober 2019 – flibco.com, een bedrijf dat gespecialiseerd is in passagiersvervoer 

naar de luchthavens, test samen met zijn partner Voyages Léonard, deze week (van 27 oktober 

tot 2 november 2019) een 100% elektrische bus op de lijn Brussel – Charleroi. Het gebruik van 

een soortgelijk voertuig is een primeur in Europa in de luchtvaartsector. Door elektrische 

autobussen te gebruiken hopen beide bedrijven hun CO2-uitstoot van 127 ton/jaar per voertuig 

te verminderen en de trajecten van/naar Brussels South Charleroi Airport groener te maken.  
  
Voyages Léonard test elektrische voertuigen voor passagiersvervoer. De eerste ritten met elektrische 

voertuigen vonden plaats op 27 oktober en zitten momenteel in een testfase om het rijbereik van 

voornoemde voertuigen te testen.  
  
Paul DE MUYNCK, Directeur van flibco.com België, legt uit: «Tijdens deze tests willen we onze 

voertuigen uitdagen, met name op het vlak van de vereiste laadtijd en hun rijbereik. De laadtijd wordt 

geschat op 2,5 uur om een traject van 200 km te kunnen afleggen. Deze tests bieden ons de 

mogelijkheid om te bekijken of lange trajecten praktisch gezien haalbaar zijn.»  
  
Naast het rijbereik van de voertuigen vormen ze een belangrijke troef voor het milieu. Door lange 

afstanden af te leggen met elektrische voertuigen kan er jaarlijks tot 48.000 liter diesel worden 

uitgespaard. Een 100% elektrische autobus is ook minder luid en zorgt dus voor minder geluidsoverlast.   
  
Het comfort en de dienstverlening aan boord blijven dezelfde als voor een traditionele autobus. De 

passagiers kunnen verbinding maken met een wifi-netwerk en ze kunnen hun elektrische toestellen 

opladen met behulp van de aanwezige USB-poorten. Indien de resultaten van deze tests positief zijn, 

wilt flibco.com zijn huidige autobussen omruilen voor elektrische autobussen, met het oog op een 

verantwoorde aanpak ten gunste van het milieu.   
  
Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: « Het is 

belangrijk voor Brussels South Charleroi Airport om zijn ecologische voetafdruk te verminderen. Er 

werden reeds maatregelen getroffen op het vlak van onze infrastructuur en we stellen alles in het werk 

om de koolstofimpact van onze activiteiten te verminderen. Het spreekt voor zich dat het wegverkeer 

van/naar de luchthaven ook één van de elementen is waarvoor we nog meer inspanningen moeten 

leveren en het verheugd ons dan ook dat een belangrijke partner als flibco.com kiest voor elektrische 

voertuigen. »  
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Over Brussels South Charleroi Airport    

        
Brussels South Charleroi Airport die meermaals beloond werd voor zijn diensten en zijn infrastructuur is een van 

de twee luchthavens die de stad Brussel aandoen. Bogend op zijn operationele ervaring en kennis van de sector 

heeft BSCA in 2018 meer dan acht miljoen passagiers de mogelijkheid geboden te vertrekken naar meer dan 190 
bestemmingen in Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Brussels South Charleroi Airport telt acht 

partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly, Air Corsica, Belavia, Air 

Belgium, Air Algérie en Laudamotion. 
  
Over flibco.com: flibco.com is de Europese specialist voor personenvervoer naar de luchthavens. Het bedrijf biedt 

comfortabele en veilige shuttles tegen een aantrekkelijke prijs die honderden reizen per dag maken, een verbinding 

naar 13 luchthavens bieden en door acht landen trekken. Samen met Voyages Léonard heeft flibco.com trouwens 

2 nieuwe lijnen van de luchthaven van Charleroi naar Antwerpen en Luik gelanceerd.  
Ten dienste van de consument streeft flibco.com er voortdurend naar om het dagelijks leven van de reizigers te 

vergemakkelijken. Bovendien is reizen met flibco.com de garantie dat u op een comfortabele, betaalbare en 

milieuvriendelijke manier naar de luchthaven reist aan boord van de beroemde groene hightech bussen. Wifi aan 
boord, laadpoort voor uw kleine elektronische apparaten, alles is ontworpen om de passagiers de best mogelijke 

reis te bieden.  Maar flibco.com is ook de mogelijkheid voor reizigers om dankzij vernieuwde digitale oplossingen 

en uitstekende besturingssystemen te profiteren van aangepaste dienstregelingen die zijn aangepast aan die van 
de vluchten.  


