
Varen door een woud aan informatie

Alternatieve
brandstoffen
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Wie zich verdiept in de wereld van biobrandstoffen 
verdwaalt al snel in een woud aan informatie. Klimaat-
wetenschappers, pioniers, ondernemers en Euro-
parlementariërs buitelen over elkaar heen. Een voor-
beeld: productie van transportbrandstof uit planten en 
(afval)vetten wordt in Europa al ruim vijftien jaar als 
duurzaam beleid gezien. Recent verscheen een 
brandbrief in dagblad Trouw van liefst 174 klimaatweten-
schappers om het gebruik van voedselgewassen voor 
biobrandstoffen vooral toch weer te stoppen. Het leidt 
juist tot toename van broeikasgassen, stellen zij. 

Het vervoer moet schoner. Dat is men in elk geval met 
elkaar eens. Links- of rechtsom, zo stellen Euro-
parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) en onze 
klimaatminister Eric Wiebes (VVD), horen biobrandstof-
fen zeker bij het toekomstig beleid. Ook in de 
binnenvaart vanwege strengere luchtemissienormen 
(CCR1, CCR2, NRMM stage V) en het verbod van het 
Havenbedrijf Rotterdam voor schepen die in 2025 niet 
aan CCR2-emissienorm voldoen. Daarbij moet de bin-
nenvaart ook rekening houden met het wegvracht-
verkeer dat steeds schoner wordt als het gaat over 
uitstoot van NOx en fijnstof. Binnenvaart heeft (nu) nog 
een groot voordeel qua CO2-prestaties. 

LNG
Nu groeien de mogelijkheden voor inzet van schonere 
alternatieve brandstoffen, terwijl de binnenvaart nog 
niet eens zo langs geleden enkel keuze had uit gasolie, 
gasolie of gasolie. Kijkend naar opkomende nieuwe 
brandstoffen begonnen we jaren geleden al met het 
ontdekken van relatief goedkopere LNG (vloeibaar 
gemaakt aardgas) ten opzichte van gasolie, dat boven-
dien veel schoner verbrandt. Maar ook een berg euro’s 
kost aan investeringen aan boord. De sector is daarbij 
nog altijd in afwachting van een bredere infrastructuur 
om in Europa overal te kunnen bunkeren. 

Door de relatieve lage gasolieprijs en het geringe 
prijsverschil is het aandeel LNG in de binnenvaart nog 
beperkt. Plannen voor bunkerstations zijn er evenwel 
en ook de eerste schepen, zoals de Ecotankers II en III 
van AMS, zijn in de vaart. Dit jonge Zwijndrechtse bedrijf 
zet volgend jaar ook hun ‘FlexFueler’ in, die over water 
LNG naar de schepen brengt. Naar verwachting zal voor 
grootverbruikers in de sector het aandeel LNG toenemen 
naar mate het prijsverschil tussen de brandstoffen groter 
wordt. 

Over het gebruik van biobrandstoffen in de 
binnenvaartsector wordt steeds vaker gesproken. 
Maar wat is duurzaam? Werkt het ook en wat 
kost het? Dichtbij huis wordt onderzoek gedaan. 
En ook al ‘alternatief’ gevaren.
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GTL
‘Na de introductie van LNG in de binnenvaart zijn de 
experimenten begonnen met GTL’, blikt directeur Khalid 
Tachi van het EICB terug. Shell produceert de brandstof Gas 
to Liquid (GTL) op grote schaal in Qatar. Het is een meer 
milieuvriendelijke vervanger van conventionele diesel en 
direct te gebruiken in bestaande dieselmotoren van 
schepen, vrachtwagens en bussen.

‘Het is een synthetische diesel, vervaardigd uit aardgas. 
Ook GTL verbrandt schoner dan gasolie. De prijs was in het 
begin hoger, maar naar mate de supply chain ontwikkelde 
is het prijsverschil met gasolie kleiner geworden (nu een 
paar eurocenten). Voordeel van GTL is dat het zonder aan-
passingen aan de motor direct gebruikt kan worden.’ 

Koplopers
BLN-Schuttevaer hield vorig jaar een enquête onder haar 
leden over vergroening van de binnenvaartsector. Van de 
307 reagerende bedrijven vindt 94 procent dat 
BLN-Schuttevaer zich voor vergroening van de sector moet 
inzetten. Veel waarde wordt gehecht aan informatie van 
koplopers. Zo is GTL onder de respondenten favoriet als 
eerste stap om te vergroenen.

Zo’n koploper is Gerrie van Neijenhoff. Hij vaart intussen 
ruim vier jaar met z’n vrachtschip Melvin op GTL. Een 
goede ‘tussenoplossing’, zoals hij het zelf noemt. ’Ik vaar 
met een klein schip en met het oog op de nieuwe emissie-
normen ben ik gaan zoeken naar alternatieven’, zegt hij.  
’Ik probeer altijd al zo zuinig mogelijk te varen. Mijn schip 

heeft 950 pk aan boord, maar meer dan 500 pk gebruik ik 
niet. Bij veel kleine schepen onder de 85 meter is het een 
kostbare zaak om voor die nieuwe normen een 
katalysator en een roetfilter in te bouwen. Het is puzzelen 
met de ruimte. Ik heb eerst een jaar of twee met 
reinigende brandstoftoevoegingen als Longlife gewerkt, 
maar daar zag ik geen resultaten van en dat lieten 
smeerselmonsters ook niet zien.’ 

Veel minder vuil
Met hulp en financiële steun van machinefabrikant 
Dolderman en brandstofproducent (en belanghebbende) 
Shell is Van Neijenhof na een testperiode voor zijn Melvin 
definitief overgestapt op GTL. Geen biobrandstof, maar al 
wel veel schoner voor het milieu, stelt hij. De resultaten 
waren voor hem simpelweg zichtbaar. ‘Ik deed het vooral 
om de roet te verminderen. Dat spul ademen we immers 
direct in. Met GTL loopt het schip rustiger, heb je ook wat 
minder decibel en is mijn motor veel schoner. Dat bleek uit 
een endoscopie. De inlaatkleppen waren op een gegeven 
moment weer schoon. Het meeste merkte ik het aan de 
uitlaat. Aan het uiteinde daarvan geen dikke roetlaag meer 
die je eruit kon krabben met je nagels. Hooguit heb je nu 
een beetje een vieze vinger. M’n satellietschotel voor de 
televisie achterop hoef ik nu maar eens in de drie 
maanden te soppen in plaats van elke week. En dan nog 
komt er amper vuil af. Ook de NOx en CO2 zijn omlaag 
gegaan. Roet met tachtig procent, de andere twee met 
dertig tot veertig procent.  Zo kom ik een heel eind in de 
richting van de normering Stage V en heb ik nu feitelijk een 
CCR2-motor. Een roetfilter heb ik zeker niet meer nodig.’ 

De FlexFueler is eind 2018, begin 2019 gereed. Het project is ondersteund door de provincie Noord-Holland.

|‘M’n schotel achterop hoef ik nu 
maar eens in de drie maanden te soppen in 
plaats van elke week.’|
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Zijn lofzang kent ook minder blije coupletten. GTL is 
duurder dan diesel. Op dit moment betaalt Van Nijenhoff 
zo’n 27 euro per ton meer voor GTL dan voor 
conventionele gasolie. GTL is ook niet C02-neutraal en 
wordt fossiel gewonnen. ’Voordat we allemaal goede 
biobrandstoffen kunnen gebruiken zijn we wel wat jaren 
verder’, zegt hij. ’Dit is al een mooie tussenoplossing en ik 
help zo een stukje mee aan het uitvinden van het wiel.’

Methanol
Naast LNG en GTL is er ook toenemende aandacht voor 
methanol, zegt EICB-directeur Khalid Tachi. ‘Het verbrandt 
bijna even schoon als LNG en heeft relatief gezien minder 
aanpassingen nodig, waardoor de instapdrempel lager is 
ten opzichte van LNG. De energiedichtheid van methanol is 
echter veel lager dan die van gasolie. Er is ongeveer twee 
keer zoveel volume nodig voor hetzelfde vaartraject. Er 
varen nu nog geen binnenschepen op methanol. De prijs 
voor de totaal benodigde energie is nu nog hoger dan die 
van gasolie.’

Biodiesel HVO
Waar een aantal binnenvaartondernemers al wel mee vaart 
en experimenteert is de biodiesel HVO (Hydrotreated 
Vegetable Oil). Tachi: ‘Op de markt is dit bekend onder 
commerciële namen als GoodFuels en Future Fuels. In 
principe is HVO ook een synthetische diesel met dezelfde 
eigenschappen als GTL. Naast de biodiesel HVO kunnen we 
bio-LNG en bio-methanol verwachten.’

Iemand die helemaal niet van afwachten houdt is de 
bevlogen schipper en ondernemer Elio Barone, die met 
rondvaartboten en watertaxi’s in en rondom Dordrecht 
vaart (foto blz 16). Hij experimenteert nu vol overtuiging 
met biobrandstoffen nadat zijn boten eerst op diesel en 
GTL voeren. Hij beschikt in Dordt over een flinke eigen 
opslagtank, van waaruit hij de brandstof synfuel+ tankt. 

‘Deze brandstof van FutureFuels is de schoonste op de 
markt en verlaagt de uitstoot van CO2 gegarandeerd met 
tachtig procent. Ook andere schadelijke gassen worden 
gereduceerd. Het wordt geproduceerd op de Tweede Maas-
vlakte uit afvaloliën uit de voedselindustrie. Ik ben er nu 
twee jaar mee aan het testen. De motor loopt beter, wordt 
minder warm en de brandstof is volledig biologisch af-
breekbaar. Als ik bij het bunkeren in het water zou morsen, 
pleeg ik geen milieudelict. Goedkoop is het niet. Ik betaal 
900 euro voor 1000 liter en kan ermee experimenteren 
doordat mijn vriendin kostwinner is. We moeten toe naar 
een circulaire economie. Steun van de overheid is daarbij 
hard nodig.’

Bijmengen
Nog een ‘alternatief’ om straks schoner te varen, is 
bijmenging van HVO. In de Europese Unie geldt een bij-
mengverplichting voor het vrachtverkeer. EICB-directeur 
Tachi: ’Bij massale overstap op bijvoorbeeld een mengsel 
van dertig procent HVO met gasolie (B30) brengt de hele 
vloot de CO2uitstoot met dertig procent terug.  Zo’n 
mengsel zal duurder zijn, maar dat kan goedkoper als de 
sector er Europees op inzet.’

De Heineken-brouwerij is momenteel met onder meer het 
EICB aan het testen of zijn bier vaker en schoner over 
binnenwater te transporteren is. Ook hier wordt bijmenging 
van HVO (van GoodFuels) met gasolie getest. De resultaten 
zijn positief, weet Tachi. ‘De lagere uitstoot NOx en fijnstof 
is vergelijkbaar met GTL.’ Ook het Havenbedrijf Rotterdam 
is aan het testen met honderd procent inzet van HVO’s. Die 
resultaten worden binnenkort verwacht. 

Voor ondernemers die meer willen weten, is één een-
duidend antwoord al wel te geven. Het EICB is beschikbaar 
voor een advies gebaseerd op feiten. 
www.eicb.nl| 

Rapport E4tech: HVO is drop-in 
Recent verscheen het E4tech-rapport met een evaluatie door het Platform Duurzame Bio-
brandstoffen. Deze academische studie keek naar beschikbaarheid van biobrandstoffen en 
toepasbaarheid in de scheepvaart. EICB: ‘Op dit moment is HVO de drop-inbrandstof. Er is 
voldoende productie en het is zonder aanpassingen tot een bijmenging van vijftig procent 
geschikt voor bestaande binnenvaartmotoren.’ 

‘Toch zal de introductie van biobrandstoffen in de binnenvaart niet vanzelf gaan. Actie 
is vereist zowel vanuit de sector (draagvlak, strategie, ingroeipaden), vanuit de overheid 
(regelgeving, level playing field en internationale samenwerking met de buurlanden) en de 
toeleveranciers.’
 
‘Het rapport geeft geen inzicht hoe de biobrandstoffen voor de scheepvaart zich verhouden 
tot andere alternatieve energiedragers (bijvoorbeeld batterijvaren of op brandstofcellen 
met waterstof).’

Het Zwijndrechtse bedrijf AMS bouwt momenteel samen met Titan LNG de zogenoemde FlexFueler, 
het eerste vaartuig dat LNG via het water levert aan binnenvaart én zeevaart. Schepen zijn daardoor 
niet meer afhankelijk van LNG-bunkering op wallocaties door vrachtwagens. De FlexFueler levert tot 
560 kuub LNG per uur.


