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SITUERING VAN HET RAPPORT 
 
Er is een stijgende belangstelling voor het rijden op methaan, uit aardgas of biogas, onder meer 
omdat er minder vervuilende polluenten en broeikasgassen uitgestoten worden dan brandstoffen die 
afgeleid zijn van petroleum. Een voertuig op methaan produceert ook veel minder geluid. Deze twee 
factoren zijn belangrijk voor het sociaal duurzaam transport in stedelijke omgeving.  
 
Idealiter wordt er in de toekomst gereden op duurzaam geproduceerd waterstof en biomethaan, 
naast het reeds gekende biodiesel, bio-ethanol en elektrische wagens op groene stroom. Omdat een 
drastische overgang op korte termijn momenteel financieel niet haalbaar lijkt, lijkt het overschakelen 
naar het rijden op fossiel aardgas een eerste stap in de goede richting. We zien dit dan ook als een 
transitiebrandstof.  
 
Dit deel van het rapport dient om de toekomstige mogelijkheden van groene methaan en diwaterstof 
voor transport naar waarde te kunnen schatten als een onderdeel van de transitie naar een 
economie gebaseerd op kort cyclische energie.  
 
Hiervoor worden de bepalende chemische en fysische eigenschappen van methaan en diwaterstof 
besproken. Deze zorgen ervoor dat de motortechnologie en vereiste infrastructuur voor methaan en 
waterstof verschillend is van deze voor fossiele brandstoffen zoals diesel en benzine. 
 
Er worden verschillende types van voertuigen behandeld. Onder meer personenwagens, 
vrachtwagens, schepen, mobiele werktuigen en landbouwvoertuigen. Van deze voertuigen worden 
de technische aspecten, het toepassingsgebied en de economische mogelijkheden geanalyseerd.  
 
Met dit rapport willen we particulieren, landbouwers en bedrijven kennis laten maken met een 
nieuw alternatief voertuig voor hun vloot. Voor overheden ontstaan nieuwe inzichten omtrent 
duurzaam energiebeleid en infrastructuur. 
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INLEIDING 
 
De Europese richtlijn voor hernieuwbare energie 2009 stelt dat België en Nederland tegen 2020 het 
aandeel hernieuwbare energie in de transportsector moeten optrekken naar respectievelijk 10,1 en 
10,3 %. 
 

 
Figuur 1: Aandeel hernieuwbare energie in de transportsector in Vlaanderen (Ref. 1) 

Zoals bovenstaande figuur (Fig. 1) aantoont zijn we ongeveer halfweg deze doelstelling. (Nederland 
heeft een aandeel van 5,1 % in 2012). Hierbij wordt het overgrote deel verwezenlijkt door de 
bijmenging van biodiesel en bio-ethanol in benzine en diesel. Zo zijn er aan de tankstations al 
brandstoffen zoals B20 en E20 beschikbaar. Hierbij is er een bijmenging verwezenlijkt van 20 %. Er is 
wel een politieke limiet gesteld van 7 % bijmenging van deze twee biobrandstoffen op de totale 
landelijke consumptie. Wat betekent dat de doelstelling van 10 % hernieuwbare energie in transport 
tegen 2020 moeilijk behaald zal worden. Dit maakt dat er zeker een markt (en nood) is aan duurzame 
brandstoffen op basis van waterstof en biomethaan. Aardgas is overal verkrijgbaar en een goedkoop 
product. Om aardgas geschikt te maken voor de mobiliteit moet de energiedichtheid van aardgas 
verhogen, hiervoor zijn er 2 mogelijkheden. Een eerste mogelijkheid is aardgas comprimeren, een 
tweede is om aardgas te gaan afkoelen tot het vloeibaar wordt. Deze producten worden 
respectievelijk CNG (Compressed Natural Gas) en LNG (Liquefied Natural Gas) genoemd. Eenmaal 
een deel van de voertuigenvloot is overgeschakeld op CNG/LNG en er een infrastructuur bestaat, kan 
men in de toekomst probleemloos overschakelen naar de duurzame variant op basis van biogas en 
biomethaan. Hierbij wordt de mogelijkheid gecreëerd om op puur biomethaan te rijden, alsook een 
bijmenging van biomethaan in het aardgasnet zoals het nu gebeurt met biodiesel en bio-ethanol. 
Zodanig kan de transportsector bedragen in de reductie van CO2-uitstoot. 
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1 BRANDSTOFFEN 

 
Om een beeld te schetsen van de kansen van methaan en diwaterstof in mobiele toepassingen 
worden de chemische en fysische eigenschappen van deze stoffen vergeleken met de meest 
gebruikte fossiele brandstoffen van vandaag. 

1.1 Fossiele brandstoffen 

1.1.1 Benzine 

 
Benzine heeft een energie-inhoud van 32 MJ/l en een dichtheid van 0,72 kg/l. De ontsteking van een 
benzinemengsel gebeurd door middel van een bougie, waarbij een vonk zal zorgen voor een 
gecontroleerde verbranding van het mengsel. Bij hoge temperaturen en drukken in de 
verbrandingskamer is het echter mogelijk dat er vroegtijdige en onvoorspelbare zelfontsteking zal 
optreden, wat zeer ongewenst is omdat dit schade kan aanrichten aan de motor. De weerstand van 
benzine tegen deze zelfontsteking wordt klopvastheid genoemd, waarbij de klopvastheid wordt 
aangegeven door het octaangetal. Hoe hoger dit getal, hoe groter de weerstand tegen zelfontsteking. 
Het octaangetal vergelijkt de klopvastheid met 2 mengsels, waarbij het eenvoudig ontbrandbare n-
heptaan de waarde 0 krijgt en het moeilijk ontbrandbare iso-octaan de waarde 100 krijgt. De 
waardes van Euro 95 en Super 98 verwijzen trouwens naar de klopvastheid van de benzine. Het 
octaangetal (kwaliteit) verklaart dan ook het prijsverschil tussen Super 98 en Euro 95.  
 

1.1.2 Diesel 

 
Diesel heeft een energie-inhoud van 36 MJ/l en een dichtheid van 0,84 kg/l. Diesel wordt direct 
geïnjecteerd per cilinder en komt door een voorspelbare zelfontsteking tot ontbranding. Wanneer 
tijdens de compressieslag de juiste druk bereikt wordt, zal het mengsel zichzelf ontsteken en zodanig 
arbeid uitoefenen op de krukas. Het cetaangetal geeft de neiging tot zelfontbranding weer. De motor 
loopt beter naargelang het cetaangetal hoger ligt. Standaard diesel heeft een cetaangetal van 50. Bij 
een te laag cetaangetal vindt de zelfontbranding te laat plaats, dit wordt het ontstekingsuitstel 
genoemd. Een te laag cetaangetal resulteert in een lawaaiige loop en moeizame start. Diesel van 
deze lage kwaliteit wordt best gebruikt bij laagtoerige motoren waarbij de brandstof meer tijd heeft 
om tot ontsteking te komen.  

1.1.3 LPG 

 
LPG is de afkorting voor Liquified Petroleum Gas, ofwel vloeibaar petroleumgas. Het is een mengsel 
van propaan en butaan. Het ontstaat bij de ontginning van aardgas en aardolie. LPG wordt ook 
ontstoken door een bougie, maar heeft een veel grotere klopvastheid dan benzine, meestal varieert 
deze tussen 108 en 110. De dichtheid van LPG is groter dan die van lucht, waardoor er bij eventuele 
lekken een ophoping aan brandstof kan ontstaan op de grond. Om deze reden zijn LPG-wagens niet 
toegelaten in tunnels en ondergrondse parkings.  

1.1.4 Aardgas 

 
Aardgas is een samenstelling van verscheidene alkanen en inerte gassen waarbij er geen normering 
bestaat voor de onderlinge verhoudingen. Afhankelijk van de bron heeft aardgas een andere 
samenstelling, en dus ook andere fysische en chemische eigenschappen. Het hoofdbestanddeel van 
aardgas is methaan. Het procentueel aandeel methaan wordt het methaangehalte genoemd en ligt 
tussen 80 en 95. Aardgas met een laag methaangehalte en hoge concentratie aan inerte gassen zal 
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een lagere energie-inhoud hebben. Er zit een spreiding van 10 tot 15 % op de energie-inhoud van alle 
bronnen aan aardgas. 
  
De mate van klopvastheid van een gas wordt weergegeven door het methaangetal (0 – 100). Het 
methaangetal bedraagt 0 voor waterstofgas en 100 voor puur methaan, wat zeer klopvast is. Het 
methaangetal wil dus niets zeggen over het procentueel aandeel methaan in de 
aardgassamenstelling. Het methaangetal ligt voor de meeste aardgassen tussen 65 en 90. Hogere 
koolwaterstoffen zoals ethaan en propaan verlagen het methaangetal. Omdat de dichtheid van 
aardgas lager is dan deze van lucht, is een aardgasvoertuig ook toegelaten in een ondergrondse 
parking. Het lichtere aardgas zal bij eventuele lekkages opstijgen en dus niet zorgen voor explosieve 
ophopingen van brandstof op de grond.  
 
Aardgas heeft een kwalijke reputatie op het gebied van explosiegevaar. Deze reputatie is niet geheel 
terecht. Het heeft een ontbrandingstemperatuur van 580 °C. Benzine daarentegen ontbrandt al bij 
een temperatuur van 220 °C. Aardgas heeft ook een vrij klein ontstekingsgebied, het ontvlamt alleen 
bij een concentratie in de lucht tussen 5 en 15 %. 
 
De grote spreiding in samenstelling van aardgas zorgt voor verschillende waardes op het gebied van 
fysische eigenschappen, in het verloop van dit document zal dan ook met de meest voorkomende 
waarde gewerkt worden. Aardgas heeft een gemiddelde energie-inhoud van 31,65 MJ/Nm³ en een 
dichtheid van 0,833 kg/Nm³. Aangezien een voertuig slechts een beperkt volume kan meenemen, zal 
aardgas op standaarddruk onvoldoende energie-inhoud hebben. Om dat te compenseren zijn er 
twee varianten, aardgas onder druk en vloeibaar aardgas. 
 

1.1.4.1  CNG 

 
Compressed Natural Gas (CNG) is aardgas dat gecomprimeerd is tot een druk van 200 bar. Door deze 
compressie is het volume geslonken tot minder dan 1 % van het oorspronkelijke volume bij 
atmosferische druk. In standaardomgeving is CNG nog steeds in gasvormige toestand.  
CNG heeft een energie-inhoud van 6 MJ/l en een dichtheid van 0,16 kg/l. Wat betekent dat de 
energie-inhoud per volume een factor 5 tot 6 lager ligt dan die van diesel en benzine. De energie-
inhoud per massa is wel vergelijkbaar (37 MJ/kg t.o.v. 42 à 44 MJ/kg). De lage energie-inhoud 
resulteert in een rijbereik van 250 à 350 km. De hoeveelheid CNG wordt meestal uitgedrukt in 
kilogram aan de tankstations. 
 

1.1.4.2 LNG 

 
LNG staat voor Liquefied Natural Gas, ofwel vloeibaar aardgas. Het is de aardgasvorm met de 
grootste energiedichtheid. Het aardgas wordt afgekoeld tot een temperatuur van minstens -162 °C 
en zal daarbij vloeibaar worden. Door dit proces verkleint het volume tot 600 maal, waardoor LNG 
een veel grote energiedichtheid heeft. Van 1 Nm³ aardgas wordt 1,6 liter LNG gemaakt. Voordat het 
aardgas afgekoeld wordt, zal het moeten gezuiverd worden van onzuiverheden zoals stof, water, 
CO2, zwavel en kwik. Dit is nodig omdat deze stoffen op hogere temperaturen condenseren dan 
methaan, en daardoor schade kunnen aanbrengen aan het koelsysteem. LNG bestaat voor meer dan 
90 % uit methaan, met de rest bestaande uit ethaan, propaan, butaan en stikstof. 
 
LNG is geurloos, kleurloos, niet giftig en niet corrosief. De nadelen zijn dat de koeling zeer energie-
intensief is, en dat voor het transport speciale cryogene tanks moeten gemaakt worden die de lage 
temperatuur kunnen behouden. Dit maakt dat het produceren en transporteren vrij duur is. 
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LNG heeft een energie-inhoud van 22 MJ/l en een dichtheid van 0,45 kg/l. Het bevat tot drie maal 
meer massa dan CNG, wat het rijbereik met eenzelfde factor verhoogt. Het zal dan ook eerder 
geschikt zijn voor langere afstanden, in het bijzonder voor vrachtvervoer, bussen en schepen. CNG is 
beperkt tot personenwagens en lichte vrachtwagens met beperkte dagelijkse rijafstanden.  
 
Volgende fenomenen komen ook voor bij de toepassing van LNG. In een tank die LNG bevat zal er 
steeds een kleine hoeveelheid warmte binnendringen. Hierdoor zal er een hoeveelheid LNG 
verdampen waarbij de samenstelling van deze damp hoofdzakelijk bestaat uit methaan en een beetje 
stikstof. De zwaardere alkanen blijven vloeibaar. Dit proces wordt “Natural Boil-Off” genoemd. LNG-
tankers hebben de mogelijkheid om dit verdampende methaan te gebruik als brandstof voor hun 
motor. Zodanig kan dit verlies beperkt worden. Doordat er steeds een gedeelte van het methaan 
verdampt, zal het aandeel zwaardere koolwaterstoffen in de loop der tijd stijgen. Dit wordt 
weathering of verwering genoemd. Hierdoor daalt het methaangetal (kwaliteit), wat dan in extreme 
gevallen tot vroegtijdige ontsteking en klop kan leiden. Tevens daalt ook de energetische waarde van 
de brandstof. Het is dus zaak om de transport- en bewaartijd zo klein mogelijk te houden. 
Een mogelijkheid om al deze problemen te vermijden is om de zware koolwaterstoffen reeds bij de 
productie te verwijderen. Dit brengt een hogere zuiverheidskost met zich mee, maar er zijn minder 
negatieve effecten achteraf. LNG dat gezuiverd is van de zware alkanen wordt ook wel lean LNG 
genoemd. 
 
De import van LNG voor België en Nederland gebeurt in de LNG-terminal van Fluxys in Zeebrugge. 
Deze terminal wordt bevoorraad door LNG-tankers van de producerende landen zoals Algerije, 
Egypte, Nigeria, ..   
 
CNG en LNG worden beschouwd als transitiebrandstoffen. Ze zijn nog steeds van fossiele oorsprong, 
maar ze maken de overgang naar hernieuwbare brandstoffen eenvoudiger dan diesel en benzine. 

1.2 Hernieuwbare brandstoffen 

 

1.2.1 Groene elektriciteit 

 
Er zijn twee types van voertuigen die de mogelijkheid hebben om op elektriciteit te rijden. Zo zijn er 
de volledige elektrische wagens (BEV: Battery Electric Vehicle). De aandrijving van deze wagens 
bestaat uit een batterij, power control unit en een elektromotor/generator. Deze wagens worden 
gekenmerkt door een beperkt rijbereik (150 km), goede milieuprestaties en een zuinig verbruik. Het 
tweede type is de hybridewagen (HEV: Hybrid Electric Vehicle) waarbij er naast een elektromotor ook 
een verbrandingsmotor aanwezig. Hierdoor kan het rijbereik verlengd worden tot een 500-tal km. 
Om te spreken van hernieuwbare brandstoffen gaan we ervan uit dat de gebruikte elektriciteit 
afkomstig is van groene energiebronnen. 
 

1.2.2 Bio-CNG 

 
Bio-CNG is de hernieuwbare variant van fossiel CNG en is van biologische oorsprong. Bio-CNG heeft 
verschillende benamingen. Zo zijn Compressed Bio Gas (CBG) en Groengas (Nederland) ook algemeen 
aanvaarde benamingen.  
De bron van bio-CNG is geen fossiel aardgas, maar meestal biogas dat afkomstig is van de vergisting 
van biomassa. Ook de kunstmatige productie van methaan via de Sabatier reactie kan als 
hernieuwbaar beschouwd worden, als de hiervoor nodige elektriciteit van duurzame oorsprong is 
(Zie deel III.2) . 
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Bio-CNG heeft grotendeels dezelfde kenmerken als fossiel CNG. Het biogas bestaat voornamelijk uit 
methaan, CO2, siloxanen, waterdamp en H2S. Biogas bevat minder verontreinigde stoffen dan fossiel 
aardgas (geen hogere koolwaterstoffen en metalen), en hierdoor is de zuivering voor compressie ook 
eenvoudiger en goedkoper. Het opwaardeerde biogas wordt biomethaan genoemd. Pas als het 
biomethaan gecomprimeerd wordt krijgt het de benaming bio-CNG. Momenteel is het aanbod van 
bio-CNG nog zeer beperkt. De oorzaak hiervan is de lage hoeveelheid biogas die geproduceerd wordt 
en de hoge opwaarderingskosten. Momenteel wordt het grootste aandeel van het biogas verbrandt 
in een warmtekrachtkoppeling waarbij zowel groene stroomcertificaten als WKK-certificaten kunnen 
bekomen worden.  
 
De ISO/TR-norm 15403-2, “Natural gas for use as a compressed fuel for vehicles, part 2-specification 
of the quality”, geeft weer tot welk niveau het biogas moet opgewaardeerd worden voor het als 
biomethaan beschouwd wordt. 
 
De volgende items zijn cruciaal inzake gascompositie. 

 Watergehalte: Max 30 mg/Nm³ 

 H2S: Max 5 mg/Nm³ 

 Thiol: 15 mg/Nm³ 

 CO2: 0,03 V/V % 

 Vrije zuurstof: 0,03 V/V % 

 Geen glycol 

 Geen methanol 

 Olie: 0,007 – 0,02 V/V %. 

Bio-CNG wordt gezien als één van de belangrijkste nieuwe brandstoffen van de toekomst. Vooral de 
mogelijkheid tot lokale productie wordt als een troef gezien. 

1.2.3 Bio-LNG 

 
Bio-LNG is vloeibaar gemaakt biogas en wordt ook wel Liquefied Bio Gas (LBG) genoemd. Bio-LNG zal 
ook een zeer hoog methaangehalte (> 97 %) hebben wat in de meeste gevallen en hogere 
energiedichtheid met zich meebrengt dan de fossiele variant. Er is ook geen sprake van weathering. 
Wanneer er in het verdere verloop gesproken wordt over CNG en LNG, dan is het in het algemeen 
ook toepasbaar op bio-CNG en bio-LNG (behalve milieuprestaties). 
 

1.2.4 Waterstofgas 

 
Waterstof (H) is het meest voorkomende element op het universum, maar vrijwel altijd in verbinding 
met andere elementen. Een verbinding tussen twee waterstofatomen wordt (di)waterstof of 
waterstofgas (H2) genoemd. Het prefix “di” wordt meestal weggelaten omdat één waterstofatoom 
(H) op zichzelf niet kan bestaan (H+ is wel zeer stabiel). Er zijn minstens twee atomen nodig voor een 
stabiel molecule te vormen. Wanneer in het verdere verloop van dit rapport de term waterstof 
gebruikt wordt, dan wordt er gerefereerd naar waterstofgas (H2). 
 
Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Dit betekent dat er eerst energie moet 
toegevoerd worden aan de productie van waterstofgas, voordat deze energie kan vrijgeven worden 
bij het gebruik als brandstof. Er zijn een aantal methodes om waterstof te vormen: 

 Chemisch kraken van aardgas 

 Waterstof als restproduct van een chemisch proces (bv. productie van chloor) 
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 Elektrolyse van water (zie deel III.1) 

 Fotokalytische splitsing van water (onder invloed van zonlicht) 

 Pyrolyse (Judd en Pinchbeck, 2013) 

 Plasmagasificatie (Judd en Pinchbeck, 2013) 

De duurzaamste wijze voor het vormen van waterstofgas is via elektrolyse (en fotokalytische splitsing 
maar deze techniek staat nog in de kinderschoenen), waarbij de gebruikte elektriciteit afkomstig is 
van hernieuwbare energiebronnen. De specifieke eigenschappen van waterstof (Fig. 2) worden in 
onderstaande tabel weergegeven. 

 
Figuur 2: Eigenschappen van waterstofgas (Ref. 2)  

Waterstof heeft onder atmosferische omstandigheden een zeer lage dichtheid van 0,09 kg/m³. Om 
waterstof te kunnen gebruiken als brandstof zal het sterk gecomprimeerd worden om een 
aanvaardbare energiedichtheid te realiseren. De meest gangbare druk is momenteel 350 bar. 
Waterstof heeft wel de grootste verbrandingswaarde van alle brandstoffen. Per kg komt er 120 MJ 
vrij, dat is tot 3 maal groter dan bij diesel en benzine.  
 
Waterstof heeft de reputatie van een zeer gevaarlijke brandstof te zijn. Dat wordt ook bevestigd door 
de ontstekingsgrenzen en minimale ontstekingsenergie. Een volumeconcentratie tussen 4 % en 76 % 
laat toe om een waterstof/luchtmengsel te ontsteken, bij benzine (1 % -  7,6 %) en aardgas (5 % - 15 
%) is dit gebied veel kleiner. De minimale benodigde energie ligt ook 10 maal lager dan bij benzine. 
Waterstof kan dus vrijwel bij elke concentratie ontsteken, en heeft daarvoor maar relatief weinig 
energie nodig. 
 
De vlamsnelheid duidt op de snelheid van het vlamvoortplantingsfront. Deze is zeer hoog waardoor 
er een grote kracht uitgeoefend wordt op de zuigers. Dit alles maakt dat de verbranding van 
waterstof een complex proces is dat moeilijker regel- en controleerbaar is. 

1.2.5 Biodiesel 

 
Biodiesel in de duurzame variant van fossiele diesel en wordt geproduceerd uit plantaardige olie en 
dierlijke vetten. Het grootste voordeel zijn de uitstekende milieuprestaties van biodiesel. Het wordt 



Interreg IVA-project:   p.  13 
“CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling”  DEEL IV:  
Case 5 (Onderzoek naar de mogelijkheden van Power-To-Gas)  Benutting van diwaterstof en methaan voor mobiele toepassingen     

          

momenteel al in bepaalde hoeveelheden bijgemengd bij standaard diesel. Zo is B5 diesel en 
brandstof bestaande uit 5 % biodiesel en 95 % fossiel diesel. Niet alle motoren zijn geschikt om grote 
hoeveelheden biodiesel aan te kunnen. Er zijn vaak kleine aanpassingen nodig aan een bestaande 
dieselmotor. De voornaamste oorzaak hiervan is de grotere viscositeit van biodiesel.  
 
In het vorige decennia werd gedacht dat de eerste generatie van biodiesel één van de belangrijkste 
alternatieven was voor de transportsector en dat deze in grote mate moest geproduceerd worden. 
Maar ondertussen is omwille van het “Food vs Feed” discussie een politieke limiet gesteld van 7 % op 
de bijmenging. De tweede generatie biodiesel gebruikt afvalstoffen als bronnen en zou dus niet 
wederijveren met de voedselproductie. Het onderzoek naar deze tweede generatie is volop aan de 
gang. 
 

1.2.6 Bio-ethanol 

 
Bio-ethanol wordt verkregen door de fermentatie van suikers uit voedergewassen, meestal wordt 
gist gebruikt als productie-organisme. Bio-ethanol wordt gebruikt als alternatief voor benzine. Net 
zoals biodiesel heeft bio-ethanol ook de “food vs feed” discussie ondergaan. De tweede generatie 
bio-ethanol gebruikt houterige materialen als bron van de nodige suikers. Bio-ethanol wordt ook 
bijgemengd met standaard benzine. 
 

1.3 Milieueffecten 

 
De analyse van de emissies van transportbrandstoffen is op twee wijzen te benaderen.  

 Tank-to-Wheel (TTW); dit zijn de emissies die vrijkomen bij de verbranding van een 

brandstof.  

 Well-to-Wheel (WTW); hierbij wordt, naast de uitstoot tijdens verbranding, ook rekening 

gehouden met de emissies die vrijkomen bij de winning, raffinage en transport van de 

brandstof. Deze benadering geeft dus een eerlijker beeld van de totale milieueffecten bij het 

gebruik van een bepaalde brandstof. 

Nochtans wordt de tank-to-wheel benadering het vaakst toegepast. Deze geeft namelijk de 
milieuvriendelijkheid van het specifieke voertuig weer. Bij de fiscale en milieuwetgeving wordt er ook 
rekenend met deze benadering (zie punt 2.5). 
De emissies (tank-to-wheel) zijn onder te verdelen in broeikasgasemissies (CO2,…) en 
luchtverontreinigende stoffen. Deze laatste groep omvat hoofdzakelijk stikstofoxide (NOx), 
zwaveloxide (SOx) en fijn stof (PM). Aardgas heeft superieure milieuprestaties in vergelijking met 
benzine en diesel (Fig. 3).  
 

 Een lagere CO2-uitstoot tot 30 %, te verklaren door de grote massaconcentratie aan 

waterstof bij aardgas (25 %) dan bij benzine en diesel (13,5 %) 

 De stikstofoxide uitstoot ligt 87 % lager dan bij diesel  

 De zwaveloxide uitstoot ligt 95 % lager dan bij diesel 

 De uitstoot aan fijn stof is nihil geworden 

 Er worden ook geen giftige of kankerverwekkende stoffen geproduceerd 

 Het is ook een veel stillere motor (tot 50% stiller). 
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Figuur 3: Emissies bij verbranding van diesel, benzine en aardgas 

 
Figuur 4: Reductieniveau ‘s 

Bovenstaande figuur geeft de reductie aan uitstoot weer per MJ energie-inhoud van de brandstof 
(Fig. 4). Deze emissies zijn in principe een constante. Voor het verlagen van de emissies van de 
voertuigen worden er end-of-pipe technieken toegepast, meestal door middel van één of meerdere 
katalysatoren. Hierdoor kan een voertuig op een “vuile” brandstof toch een aanvaardbare uitstoot 
hebben. De normen op het gebied van uitstoot worden verder in dit rapport besproken (zie punt 
2.5). De hierboven besproken emissies zijn onderdeel van de tank-to-wheel emissies. In deze fase van 
het verbrandingsproces is er geen chemisch verschil tussen de verschillende aardgas-
aggregatietoestanden. De waardes zijn dus geldig voor zowel CNG, LNG, bio-CNG als bio-LNG.  
 
Het grote milieuvoordeel van de biologische varianten is dat de ontginning en raffinage veel schoner 
is. Men durft wel eens zeggen dat een biologische brandstof geen netto CO2-uitstoot heeft. Dit komt 
omdat de biomassa eerst de CO2 heeft opgenomen om deze vervolgens bij verbranding weer vrij te 
geven. Deze vrijgekomen CO2 wordt dan op zijn beurt weer opgenomen door de biomassa die in de 
toekomst zal vergist worden. Dit kan weergegeven worden door de Well-to-Wheel emissies te 
vergelijken van de verschillende brandstoffen (Fig. 5). 
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Figuur 5: Well-to-Wheel uitstoot aan CO2 voor verschillende brandstoffen (Ref. 49) 

Bij fossiel aardgas geldt dit verhaal uiteraard niet. De grootste troef van aardgas is de zeer lage 
uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Dit maakt dat een aardgaswagen een ideale stadwagen 
is. Er is maar een klein rijbereik vereist, de luchtkwaliteit van de stad verbetert en de motor is zeer 
stil. Het is dan ook de verwachting dat de aardgasvoertuigen in dit gebied eerst zullen doorbreken.  
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1.4 Vergelijking van de verschillende brandstoffen 

 
Op het niveau van de brandstofprijzen kunnen we stellen dat de brandstofprijzen voor CNG en LNG 
liggen lager dan deze voor diesel en benzine. Als we dit uitdrukken naar energie kan de prijs zelfs tot 
50 % lager liggen (Fig. 6). In het algemeen zijn de aardolieafhankelijke brandstoffen iets gevoeliger 
voor prijsschommelingen dan gassen. 
 

 
Figuur 6: Prijsvergelijking brandstoffen juni 2014 

 
Figuur 7: Vergelijking tussen diesel en LNG en waterstof 

Het diagram met betrekking tot de vergelijking tussen diesel, waterstof en CNG/LNG (Fig. 7) toont 
aan dat het overschakelen naar aardgas voor- en nadelen heeft. De grootste voordelen zijn een 
lagere brandstofprijs en betere milieuprestaties van CNG/LNG. Het lager vermogen en de beperkte 
infrastructuur zijn dan weer de voornaamste nadelen. Hierbij valt wel op te merken dat de nadelen in 
de toekomst in beperkte mate zullen weggewerkt worden. De infrastructuur zal normaliter 

eenheid prijs dichtheid energie-inhoud €/MJ

Super 98 liter € 1,71 0,72 kg/l 32 MJ/l 0,053 €/MJ

Super 95 liter € 1,65 0,72 kg/l 32 MJ/l 0,052 €/MJ

Diesel liter € 1,42 0,84 kg/l 36 MJ/l 0,039 €/MJ

CNG kg € 1,05 0,16 kg/l 37 MJ/kg 0,028 €/MJ

LNG kg € 1,20 0,45 kg/l 49 MJ/kg 0,024 €/MJ

H2 kg € 8 0,032 kg/l 120 MJ/kg 0,067 €/MJ
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uitgebreid worden en de technische ontwikkeling zal ervoor zorgen dat de motorprestaties steeds 
beter gaan worden. Fossiel LNG/CNG wordt gezien als een overgang naar de biologische versies. 
 
Waterstof heeft hoofdzakelijk dezelfde voor- en nadelen als LNG ten opzichte van diesel, maar deze 
zijn extremer. Waterstof is nog milieuvriendelijker dan LNG indien ze afkomstig zijn van 
hernieuwbare energiebronnen, maar de infrastructuur en technische maturiteit zijn voor waterstof 
ook nog maar in een startfase, terwijl er voor LNG toch al meerdere stappen gezet zijn.   
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2 MOTORTECHNOLOGIE 

 
In de aandrijftechniek voor voertuigen op fossiele brandstoffen zijn er voornamelijk twee types van 
motoruitvoeringen. De eerste is de Ottomotor, hierbij wordt er een mengsel van lucht en benzine 
ontstoken door bougies, om zodanig arbeid te kunnen leveren op de krukas. De tweede uitvoering is 
de dieselmotor waarbij de verbranding gebeurd door zelfontsteking.  
Een belangrijke paramater voor het te leveren vermogen van een motor is de compressieverhouding 
(Fig. 8).  
 

                      
                                    

                        
 

     

  
 

 

.  
Figuur 8: Compressieverhouding motor (Ref. 37) 

Het slagvolume geeft weer hoeveel lucht er per inlaatslag aangezogen wordt in de cilinder. Het is het 
volume tussen het bovenste dode punt (BDP) en onderste dode punt (ODP). Een groot slagvolume en 
hoge compressieverhouding leidt tot een grote hoeveelheid brandstof die aangezogen wordt, en die 
vervolgens sterk gecomprimeerd wordt. In de verbrandingskamer is er dan een zeer grote 
hoeveelheid brandstof aanwezig, wat dan bij ontsteking een groot vermogen kan leveren.  

2.1 Luchtovermaat en stoichiometrische verbranding 

 
De energie in een brandstof zit voornamelijk vervat in de covalente verbindingen tussen koolstof- en 
waterstofatomen. De verbrandingsreactie is de reactie waarbij deze stoffen een verbinding vormen 
met zuurstof, en daarbij CO2 en waterdamp vormen. Een massa van 1 kg brandstof vereist bijgevolg 
een specifieke minimale hoeveelheid zuurstof om elk brandstofdeeltje te laten ontbranden. De 
stoichiometrische verbranding is de verbranding waarbij net de juiste hoeveelheid zuurstof is 
toegevoegd. Na een stoichiometrische verbranding zullen alle koolstof- en waterstofatomen 
omgevormd zijn naar CO2 en waterdamp. Voor diesel en benzine is er 14 kg lucht nodig om 1 kg 
brandstof te verbranden. Deze 14 kilogram is de minimale hoeveelheid onder ideale 
omstandigheden. In werkelijkheid zal er geen volledig homogeen mengsel ontstaan, zodat niet elk 
brandstofdeeltje omringd kan worden door een zuurstofdeeltje. Hierdoor zal bij deze theoretische 
verhouding niet alle brandstof verbrand zijn. Om dit wel te verwezenlijken is er de mogelijkheid om 
een luchtovermaat toe te voegen. Er wordt dan meer lucht toegevoegd dan theoretisch nodig. Alle 
energie wordt dan uit de brandstof gehaald, maar de luchtovermaat heeft als negatief effect dat er 
een groter rookgasvolume is, en er dus een deel van de warmte verloren gaat.  
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Momenteel zijn motoren onder te verdelen in twee types afhankelijk van de hoeveelheid van 
luchtovermaat. Zo zijn er rijke en arme mengsels. De meeste conventionele motoren gebruiken een 
stoichiometrische verbranding (Fig. 8) met goede prestaties. Men spreekt dan van een rijk mengsel.  
Het tweede type is het “lean burn” principe (Fig. 9) dat sedert enkele jaren zijn intrede gevonden 
heeft. Hierbij wordt er een zeer grote luchtovermaat gebruikt (tot 1:65 i.p.v. 1:14). De belangrijkste 
voordelen voor deze arme mengsels  zijn een lagere thermische belasting van de motor en een lager 
brandstofverbruik. 
 

 
Figuur 9: Lean burn (l) en stoichiometrische verbranding (r) (Ref. 3)  

Er is geen superieure technologie. De juiste keuze is afhankelijk van de vereisten qua 
brandstofafhankelijkheid, betrouwbaarheid, energiedichtheid, plaatselijke emissienormen, … 

2.2 Ottomotor 

 

2.2.1 4-takt benzinemotor 

 
De werking van een 4-takt benzinemotor berust op het Otto-proces (Fig. 10). Dit is een 
thermodynamisch kringproces waarbij er steeds 4 fasen (slagen)  zijn. 

 Inlaatslag 

 Compressieslag 

 Arbeidsslag 

 Uitlaatslag. 

 
Figuur 10: Otto-cyclus (Ref. 4) 
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Tijdens de compressieslag zal in de buurt van het bovenste dode punt het brandstofmengsel 
ontstoken worden door een vonk. De compressieverhouding kan niet te groot genomen worden om 
ongewenste zelfontsteking te vermijden. De compressieverhouding bedraagt voor een benzinemotor 
gemiddeld 10. Hierdoor bedraagt het rendement van een benzinewagen meestal niet meer dan 25%. 
De toevoeging van de brandstof kan gebeuren met drie methodes:  

 Een carburator 

 Centrale injectie in het inlaatsysteem 

 Directe injectie per cilinder. 

Bij de eerste twee systemen wordt benzine toegevoegd voor de inlaatklep van de cilinder, de motor 
zal dus een lucht/benzine mengsel aanzuigen. Bij directe injectie (Fig. 11) wordt er enkel lucht 
aangezogen en zal de benzine rechtstreeks geïnjecteerd worden in de cilinders. Door de steeds 
strengere emissienormen gebeurt de brandstoftoevoer tegenwoordig door injectie per cilinder. 

 
Figuur 11: Directe injectie bij benzinemotor van Seat (Ref. 5) 

2.2.2 Mono-fuel CNG 

 
Bij dit type Ottomotor is benzine volledig vervangen door CNG. Het is een vrij eenvoudige 
aanpassing. Er wordt enkel een venturi geplaatst in het inlaatgedeelte om het gas aan te zuigen. Door 
de hogere klopvastheid van CNG is een hogere compressieverhouding mogelijk, wat het rendement 
verhoogt ten opzichte van de benzinemotor. Er is wel een maximum van “11,5:1”, bij een grotere 
compressie kan de vonk het mengsel niet meer ontsteken. 
 
Door de lage energie-inhoud van CNG heeft dit type van voertuig wel een kleiner rijbereik. Om dit te 
compenseren wordt er op een aardgasvoertuig steeds een turbo geplaatst. Een turbo (Fig. 12) is een 
door de uitlaatgassen aangedreven compressor, die de buitenlucht aanzuigt en deze onder 
verhoogde druk de cilinders binnenbrengt. Door de grotere massa van aangezogen lucht kan er ook 
meer brandstof toegevoegd worden per slag, wat het vermogen ten goede komt. Na de 
turbocompressor volgt wel best een intercooler om de temperatuur na compressie weer te doen 
dalen.  
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Figuur 12: Turboaandrijving (Ref. 6) 

In het algemeen kan gesteld worden dat een turbo voor een hoger rendement van de motor zorgt. 
Dit komt ten eerste door de benutting van de restenergie in de uitlaatgassen, ten tweede moet de 
motor het mengsel niet meer aanzuigen met een onderdruk, en ten derde zorgt de hogere 
arbeidsdruk voor een groter vermogen. 
De benzinetank is vervangen door een CNG-tank. Deze moet veel hogere drukken aankunnen en zal 
dus uit meer materiaal bestaan. Om een brandstofmassa van 30 kg mee te nemen zal een 
benzinetank 15 kg wegen, een CNG-tank zal heeft hiervoor meer dan 100 kg wegen. 
Het voordeel van een mono-fuel motor is dat de afstelling volledig kan worden afgestemd op het 
gebruik van aardgas. Dit verzekert een maximale efficiëntie en optimale emissienormen. 

2.2.3 Bi-fuel CNG 

 
Deze variant maakt het mogelijk om afzonderlijk zowel op CNG als benzine te rijden, maar dus niet 
op beiden tegelijk. Er zijn dus twee brandstoftanks en twee brandstoftoevoeren nodig (Fig. 13). Het 
rijbereik wordt vergroot door het feit dat men bij een lege CNG-tank vlot kan overschakelen naar 
benzine. Het is wel aan te raden om de benzinetank niet groter te maken dan 15 liter, omdat men 
anders in een andere (fiscale) categorie van motortechniek beland. Bij een benzinevolume groter dan 
15 liter wordt een voertuig beschouwd als een volledig benzinevoertuig, desondanks er hoofdzakelijk 
op CNG gereden wordt. De fiscale voordelen vallen dan ook weg. De benzinetank kan dus best 
beschouwd worden als een “Get Home” tank. Een nadeel van dit systeem is dat er niet geprofiteerd 
kan worden van de hogere klopvastheid van aardgas. De compressieverhouding is niet aangepast 
omdat het voertuig afgesteld blijft op de verbranding van benzine. Zodanig zal de efficiëntie van het 
rijden op CNG lager zijn dan bij een monovalente uitvoering.  
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Figuur 13: Bi-Fuel motor (Ref. 8) 

 

2.2.4 Waterstofmotor 

 
Een interne verbrandingsmotor op waterstof zal een Otto-motor zijn. De zelfontstekingstemperatuur 
van waterstof bedraagt 587 °C, wat veel te hoog is om te realiseren via zelfontsteking. De emissies 
van een waterstofmotor zijn waterdamp en NOx. Deze NOx-emissies kunnen verlaagd worden door 
het lean-burn principe.  
 
In een benzinemotor bedraagt de volumeconcentratie aan benzine 1 à 2 % (massa verhouding 1 op 
14 maar benzine heeft een grotere dichtheid waardoor er slechts een klein volume ingenomen 
wordt). Waterstof is echter lichter dan lucht, wat betekent tot de cilinder tot 30 % gevuld kan zijn 
met waterstof. Het verbruik zal dan ook hoger zijn. Door het grote aandeel aan waterstof is er te 
weinig zuurstof om een volledige verbranding te verwezenlijken. 

 
Figuur 14: Warmtevrijlating bij ontsteking van waterstof (Ref. 7)  

Een waterstofmotor is meestal alleen geschikt voor lagere toerentallen. Dit komt doordat op een 
zeer korte tijd een enorme hoeveelheid warmte vrijkomt, wat voor een grote thermische belasting 
zorgt (Fig. 14). De druk en temperatuur liggen dan ook hoger dan bij een benzinemotor. 
Een waterstofmotor kan ook last hebben van gloeiontsteking. Door de zeer lage benodigde 
ontstekingsenergie van 0,02 mJ kan het mengsel vroegtijdig ontsteken. De warmte van de bougie of 
cilinderwand kan hiervoor zorgen. Door de vroegtijdige ontsteking zal de motor gaan kloppen. De 
zuiger zal naar beneden gedrukt worden voor het bovenste dode punt bereikt is. Beide kleppen zijn 
dan nog een tijd gesloten zodat er een enorme druk opgebouwd wordt. Om gloeiontsteking te 
voorkomen worden de cilinders vaak extern gekoeld.  
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De aanpassingen ten opzichte van een benzinemotor zijn (meerprijs van 50 %): 

 Injectoren die gas injecteren en geen vloeistof 

 Injectoren die sterke veranderingen in werkomstandigheden aankunnen 

 Geharde kleppen en klepzittingen 

 Sterkere drijfstangen 

 Platinavrije bougies 

 Hogere ontstekingsspanning 

 De voorontsteking ligt korter bij het BDP (hoge vlamsnelheid) 

 De motorolie moet ook tegen hogere temperaturen bestand zijn. 

Het verbranden van waterstof brengt grote uitdagingen met zich mee. De zeer snelle verbranding 
zorgt voor hogere drukken en temperaturen dan bij benzine. Om gloeiontsteking te vermijden wordt 
waterstof pas op het allerlaatste moment geïnjecteerd. Hiervoor moeten injectoren ontwikkeld 
worden die een veel groter debiet aankunnen dan standaard injectoren. Het bepalen van de juiste 
compressieverhouding, injectiehoeveelheden en injectietijdstippen staat ook nog niet op punt. Er 
valt te besluiten dat de waterstofverbrandingsmotor nog volop in ontwikkeling is. Vooral BMW legt 
zijn focus op deze techniek. Bij de reeds ontwikkelde prototypes kunnen wel al rendementen gehaald 
worden van 45 %. Het is dus zeer moeilijk om een goede afstelling te vinden, maar men heeft 
meteen de efficiëntste verbrandingsmotor als deze gevonden is. 
 

2.3 Dieselmotor 

 

2.3.1 4-takt dieselmotor 

 
Een dieselmotor werkt op het principe van zelfontsteking. Diesel wordt direct per cilinder 
geïnjecteerd en bij een bepaalde druk en temperatuur zal er een gecontroleerde verbranding 
ontstaan. Een dieselmotor heeft een minimale compressieverhouding van 20. Hierdoor ligt het 
rendement van dit kringproces hoger dan dat van de benzinemotor. Het hogere rendement (35 à 40 
%) en de hogere energie-inhoud van diesel maakt dat een dieselmotor zuiniger is dan een 
benzinemotor bij eenzelfde te leveren vermogen. 

2.3.2 Dual-fuel motor 

 
Een dual-fuel motor heeft de mogelijkheid om op twee brandstoffen tegelijk te werken, namelijk op 
diesel en aardgas. Er moet dus een extra brandstoftank en injectiesysteem toegevoegd worden (Fig. 
15). 
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Figuur 15: Brandstoftoevoer bij dual-fuel systeem (Ref. 36) 

Tijdens de compressieslag wordt er zowel diesel als aardgas geïnjecteerd. De dual-fuel motor blijft in 
de eerste plaats wel een dieselmotor. De motor kan monovalent op diesel rijden, op LNG is dit niet 
mogelijk. Alleen diesel heeft de mogelijkheid om de ontsteking te starten. Eens het aardgas aan het 
ontbranden is draagt het wel bij aan de geleverde arbeid (Fig. 16). 
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Figuur 16: Kringproces dual-fuel motor (Ref. 9) 

Wanneer LNG beschikbaar is zal het motormanagement op elk moment bepalen wat de bijgevoegde 
hoeveelheid LNG gaat zijn. Hierbij ligt de praktische grens op 75 % LNG en 25 % diesel. De 
toegevoegde hoeveelheid LNG is sterk afhankelijk van de motorbelasting. Bij de start en bij sterke 
acceleratie is er een groot vermogen en koppel vereist. Er zal dan 100 % diesel toegevoegd worden. 
Naarmate er met een constantere snelheid en belasting gereden wordt, zal het aandeel LNG stijgen. 
Dit maakt dat gemiddeld gezien per tankbeurt ongeveer 50 % diesel en 50 % LNG gebruikt wordt.  
De motor is afgesteld op het gebruik van diesel, wat met zich meebrengt dat er een bepaalde 
kwaliteitseis gesteld wordt aan het toegevoerde LNG. Deze moet een methaangetal hebben van 
minstens 80 om een goede motorprestatie te kunnen blijven garanderen. Vooral motoren volgens 
het lean-burn principe zijn gevoelig aan de kwaliteit van LNG.  
 

2.4 Brandstofcel 

 
Brandstofcellen zetten chemische energie rechtstreeks om naar elektrische energie. Doordat er een 
rechtstreekse omzetting is ligt het rendement hoger dan bij een verbrandingsmotor. Rendementen 
van 50 % zijn vlot haalbaar. Een brandstofcel heeft geen bewegende onderdelen. Voor het gebruik 
van waterstof in de transportsector is er voorlopig maar één type brandstofcel geschikt, namelijk een 
PEM-brandstofcel (Fig. 17). Dit staat voor een Proton Exchange Membrane brandstofcel.  
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Figuur 17: Protone Exchange Membrane Fuel Cell (Ref. 11 en Ref. 12) 

Het waterstofgas wordt vanuit de brandstoftank toegevoerd aan de anode van de brandstofcel. Een 
platina-katalysator zorgt er vervolgens voor dat het waterstofgas zal splitsen in positieve 
waterstofionen (H+) en negatief geladen elektronen (e-). Tussen de anode en kathode is een 
membraan geplaatst dat enkel permeabel is voor positief geladen deeltjes. Dit membraan wordt in 
dit geval ook elektrolyt genoemd. De gevormde waterstofionen zullen zich doorheen het membraan 
verplaatsen van de anode naar de kathode. De elektronen kunnen niet door het membraan en 
worden verplicht om zich via een extern circuit te verplaatsen naar de kathode. Dit is de 
geproduceerde gelijkstroom. De elektronen en waterstofionen komen in de kathode weer samen en 
reageren daar met zuurstof (O2) tot de vorming van water. 
 
Gehele reactie:                                       
 
Bij een PEM-brandstofcel wordt er een spanning van 0,7 V geïnduceerd. Is een hogere spanning 
vereist dan moeten er meerdere cellen aan elkaar geschakeld worden. Een meervoudige 
brandstofcel is een alternerende aaneenschakeling van bipolaire platen en MEA-platen (Fig. 18). 

 
Figuur 18: Serieschakeling cellen (Ref. 10) 

De bipolaire platen zijn een isolerende laag. Deze hebben als taak om zuurstof en waterstof naar de 
juiste zijde van de plaat te brengen. Bij meervoudige cellen is er ook maar één zuurstof- en 
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brandstoftoevoer. De bipolaire platen zorgen ervoor dat de volgende cellen ook van brandstof 
voorzien worden, maar dat het geproduceerde water wel verwijderd wordt. 
Het rendement van een PEM-brandstofcel is ongeveer 50 %. De bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C. 
In de praktijk worden er een honderdtal cellen aan elkaar geschakeld. Dit geheel wordt dan een Fuel 
Cell Stack genoemd. 
Algemeen kan gesteld worden dat een brandstofcel duurzaam is aangezien het enige restproduct 
water is. Hierbij moet wel een stevige kanttekening gemaakt worden. Voor deze brandstofcel is er 
veel platina nodig, wat een zeer energie-intensieve en milieubelastende ontginning is. 
Omdat een brandstofcel alleen elektriciteit produceert en geen mechanische energie, zijn er één of 
meerdere elektromotoren nodig om een voertuig aan te drijven. Hierdoor valt een dergelijk voertuig 
onder de categorie elektrische voertuigen. Dit zijn de zogenaamde FCEV’s ( Fuel Cell Electric Vehicles) 
(Fig. 19).  

  
Figuur 19: PHEV (Ref. 15) 

De voornaamste voordelen van een PHEV: 

 Geen uitstoot aan milieuvervuilende emissies 

 Zeer stille motor 

 Geen versnellingen (EM) 

 Hoog startkoppel (EM) 

 Lage well-to-wheel emissies indien het waterstof is geproduceerd door groene elektriciteit. 
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2.5 Euro-normen 

 
De transportsector is mede verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en de vervuiling van 
de lucht. Om dit tegen te gaan heeft de Europese Unie wettelijke maatregelen genomen en 
vastgelegd in Europese richtlijnen. Dit zijn de euronormen. Deze normen leggen beperking op aan de 
uitstoot van nieuwe wagens (Fig. 20) en vrachtwagens (Fig. 21) voor de volgende polluenten: 

 Koolstofmonoxide, CO 

 Stikstofoxide, NOx 

 Onverbrande Koolwaterstoffen, KWS 

 Particular Matter, PM.  

De normwaardes worden bepaald door “Best beschikbare techniek”. De BBT geeft alle mogelijke 
reductiemogelijkheden weer voor een welbepaalde luchtverontreinigende substantie. De techniek 
die de laagste uitstoot heeft wordt de best beschikbare techniek genoemd. Deze minimale uitstoot 
wordt gebruikt als richtwaarde bij de opstelling van Europese richtlijnen. Deze waarde is dus de 
minimale waarde onder ideale omstandigheden.  

 
Figuur 20: Emissienormen voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (Ref. 13) 

 
Figuur 21: Emissienormen vrachtwagens (Ref. 13) 
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De limieten voor de polluenten zijn afhankelijk van de gekozen brandstof. Aardgas en LPG-wagens 
vallen onder dezelfde categorie als benzine (Fig. 20). Bij vrachtwagens zijn de emissienormen 
afgesteld op de motor en niet op het voertuig (Fig. 21).  
 
Benzinemotoren stoten relatief weinig luchtverontreinigende stoffen uit door de driewegkatalysator 
die omstreeks 1990 werd geïntroduceerd. Deze katalysator laat NOx, KWS en CO met elkaar reageren 
waarna er enkel nog stikstof en water overblijft. Deze reacties werken wel enkel goed als de 
katalysator opgewarmd is. Het overgrote deel van de emissies zijn dus afkomstig van de eerste 
kilometers tijdens koude start.  
 
Een aardgasvoertuig moet aan de euronormen van benzine voldoen. In principe zou een monovalent 
aardgasvoertuig quasi geen uitstoot van fijn stof mogen hebben aangezien er bij de verbranding van 
aardgas geen fijn stof vrijkomt. In werkelijkheid is er meestal toch een kleine uitstoot van fijn stof 
door de verbranding van motorolie die in de verbrandingskamers terecht komt. Bij alle motoren is 
tegenwoordig het aandeel fijn stof kleiner dan de niet-uitlaat stofemissies die ontstaan door de 
slijtage van banden, remmen en het asfalt.  
 
Een aardgasvoertuig bewijst vooral zijn nut door zijn lage NOx-emissies. Motoren op benzine en 
diesel volgens het lean-burn principe zullen het moeilijker hebben om de NOx-normen te halen. De 
standaard procedure om NOx te verwijderen is een driewegkatalysator die enkel goed functioneert 
bij een gebrek aan zuurstof. Bij het lean-burn principe is er te veel zuurstof aanwezig waardoor de 
katalysator zijn goede werking verliest. Als er voor aardgas gekozen wordt is het wel mogelijk om het 
lean-burn principe toe te passen en tevens ook de NOx-norm te halen.  
 
Vanaf 1 september 2015 zal de nieuwe Euro 6-norm van toepassing zijn. Dit betekent dat 
dieselwagens aan een strengere NOx-norm zullen moeten voldoen, wat voor de automobielsector 
een zeer grote uitdaging inhoudt. Om deze strengere NOx-norm te halen, bestaat de kans dat er 
efficiëntieverlies zal optreden. Een aardgaswagen zal omwille van zijn groot gehalte aan methaan een 
hogere uitstoot aan onverbrande koolwaterstoffen hebben dan diesel en benzine. Een 
oxidatiekatalysator, die koolwaterstoffen omzet naar CO2 en water,  zal dan ook onmisbaar zijn in 
een aardgasvoertuig.   
 
De verouderingsfactoren (Fig. 22) houden rekening met verminderde milieuprestaties doorheen de 
levensduur van de motor. In de nieuwe Euro 6-norm mag een wagen pas na 160.000 km een hogere 
uitstoot hebben dan bij het begin. De verouderingsfactor geeft deze toegelaten stijging weer.  
 

 
Figuur 22: Verouderingsfactoren (Ref. 13) 
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3 VOERTUIGEN OP METHAAN EN WATERSTOF 

 
De techniek bestaat om methaan en waterstof te gebruiken als aandrijfbron van motoren. 
Verschillende constructeurs investeren in de ontwikkeling van voertuigen op (bio-)CNG en (bio-)LNG. 
De laatste jaren is het aanbod enorm uitgebreid. 

3.1 Personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen 

 
Er zijn 21 modellen van personenwagens (Fig. 23) beschikbaar in verschillende prijs- en 
vermogenklasses. De meerprijs ten opzichte van een standaard model varieert tussen de € 1.000 en € 
3.000. Het aantal modellen zal de komende jaren vermoedelijk nog uitbreiden. De inhoud aan CNG is 
meestal toereikend voor 300 tot 500 km. Elk model heeft ook nog de mogelijkheid om benzine als 
brandstof te gebruiken. Deze tankgrootte varieert van een “get-home tank” tot een volwaardige 
tank. Voor bedrijfsvoertuigen (Fig. 24) zijn er 20 modellen beschikbaar. De actieradius is meestal 
maar beperkt tot een 300-tal km. 

 
Figuur 23: Aanbod CNG-personenwagens in België en Nederland 

 
Figuur 24: Aanbod CNG-bedrijfsvoertuigen in België en Nederland 

€ [kW] [kg] [km] [km] [g/km]

Audi  A3 Sportback g-tron € 28.900 81 kW 12 kg 320 1200 88

Dacia Duster 4x4 1.6 16v** 65 kW 22 kg 350 145

Dacia Logan MCV 1.6 16v** 66 kW 22 kg 350 145

Fiat Panda TwinAir Turbo 80 CNG € 11.695 63 kW 12 kg 240 1000 86

Fiat Punto Natural Power € 12.030 51 kW 13 kg 225 940 115

Fiat Qubo 1.4 77 Natural Power € 12.216 51 kW 13 kg 300 940 114

Fiat Doblo 1.4 T-jet € 16.818 88 kW 16 kg 325 625 134

Fiat 500L TwinAir Turbo Pop € 14.996 59 kW 14 kg 237 847 105

Lancia Ypsilon € 11.574 59 kW 12 kg 300 1000 86

Mercedes B200 NGT € 24.996 116 kW 21 kg 500 740 115

Mercedes E200 NGT € 36.906 120 kW 19 kg 345 1074 149

Opel Zafira 1.6 CNG Turbo € 20.938 110 kW 25 kg 530 680 129

Renault Kangoo II Family 1.6 16V** € 14.823 60 kW 15 kg 260 960 145

Seat Leon 1.4 TGI Style € 19.438 81 kW 14 kg 400 1400 94

Seat Mii EcoFuel € 9.256 50 kW 11 kg 320 520 79

Skoda Citigo Active € 11.150 50 kW 12 kg 320 520 79

Volkswagen Eco Up € 8.935 50 kW 11 kg 320 520 79

Volkswagen Caddy Combi EcoFuel € 18.733 80 kW 26 kg 383 513 156

Volkswagen Caddy Combi Maxi EcoFuel € 20.109 80 kW 26 kg 383 513 157

Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel Trendline € 25.414 110 kW 22 kg 420 820 117

Volkswagen Touran 1.4 TSI EcoFuel Trendline € 21.958 110 kW 24 kg 511  672  125

Merk Type

Netto catalogus 

prijs

CO2-

uitstoot
Vermogen

Tankinhoud 

CNG

Actieraduis 

CNG

Totale 

actieradius

€ [kW] [kg] [km] [km] [g/km] [kg]

DFM Mini Truck Pick-up € 13.200 35 kW 9 kg 196 n.b. 174 965

DFM Mini Truck Pick-up Dubbele cabine € 14.200 35 kW 9 kg 196 n.b. 174 900

DFM Mini Truck Panal VAN € 15.200 35 kW 9 kg 196 n.b. 174 875

DFM Mini Truck Cargo BOX € 14.400 35 kW 9 kg 196 n.b. 174 860

DFM Mini Truck Cool Cargo € 16.800 35 kW 9 kg 196 n.b. 174 815

DFM Mini Truck City Bus € 16.100 39 kW 9 kg 196 n.b. 174 n.b.

Fiat Fiorino € 12.595 51 kW 13,2 kg 250 910 119 500

Fiat Doblo Cargo 1.4 T-jet Natural Power € 15.755 88 kW 16,2 kg 330 625 134 1005

Fiat Doblo Cargo Maxi 1.4 T-jet NP € 16.955 88 kW 16,2 kg 420 725 134 1005

Fiat Ducato Bestel MH1 3.0 NP € 30.630 100 kW 37 kg 350 450 239 1240

Fiat Ducato Platform cabine MH1 3.0 NP € 29.180 100 kW 37 kg 350 450 239 1500

Iveco Daily bestelbus € 32.460 100 kW 36 kg 271 271 n.b. 1050

Iveco Daily chassis € 28.840 100 kW 36 kg 269 269 n.b. 1465

Iveco Daily chassis dubbele cabine € 34.600 100 kW 40 kg 300 300 n.b. 2460

Mercedes Sprinter 316 NGT € 34.340 115 kW 33 kg 330 n.b. 235 1140

Opel Combo 1.4 CNG ecoFLEX € 16.095 88 kW 16 kg 325 625 134 n.b.

Renault Kangoo II Express 1.6 16v** € 14.340 60 kW 15 kg 260 960 145 500

Volkswagen Caddy 2.0 EcoFuel € 15.600 80 kW 26 kg 375 525 157 791

Volkswagen Caddy Maxi 2.0 EcoFuel € 17.350 80 kW 26 kg 375 525 159 714

Volkswagen Transporter 2.0 EcoFuel** € 26.560 85 kW 26 kg 285 1165 239 989

Totale 

actieradius

CO2-

uitstoot

Laad-

vermogen

Netto catalogus 

prijs
Vermogen

Tankinhoud 

CNG

Actieraduis 

CNGMerk Type
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3.1.1 Financiële aspecten 

 
Om te analyseren of een aardgasvoertuig een goede economische investering is moet er rekening 
gehouden worden met de aankoop- en gebruikskosten, de belastingen en mogelijke subsidies.  

3.1.1.1 Fiscale voordelen  

 
België: Belasting op inverkeersstelling 
 
De belasting op inverkeersstelling (BIV) is een éénmalige belasting die betaald wordt bij het 
inschrijven van een personenwagen (ook lichte vrachtauto’s, minibussen, motorfietsen en 
vlieg/pleziervaartuig). De BIV wordt sinds 2014 bepaald op basis van de milieuvriendelijkheid van de 
wagen. Hiermee wil de overheid milieuvriendelijke wagens een voordeel geven. De belasting wordt 
berekend aan de hand van volgende formule: 
 

    ((
       

   
)
  

        )     

 

 f = correctiefactor voor LPG en CNG 

o f = 0,88 voor LPG 

o f = 0,93 voor CNG 

o f = 1 voor diesel en benzine. 

 x = correctieterm voor evolutie techniek voor reductie van CO2  

o Tegen 2020 mag de CO2-uitstoot maximaal 95 g/km bedragen, momenteel is dat 140 

g/km. Bij de opstelling van de formule betekende dat een daling van 4,5 g/km/jaar 

o x (2013) = 4,5 ; x (2014) = 9.  

 c = luchtterm op basis van euronorm en brandstof (Fig. 25) 

 
Figuur 25: Luchtterm BIV (Ref. 14) 

 LC = leeftijdscorrectie (Fig. 26) 

 
Figuur 26: Leeftijdscorrectie (Ref. 14) 

De bedragen en de formule worden jaarlijks geïndexeerd. 
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De jaarlijkse verkeersbelasting (België) daarentegen wordt bepaald op basis van de fiscale pk’s 
(motorinhoud), wat geen voordeel oplevert voor CNG-wagens. 
 
Nederland: Belasting op personenwagens en motorrijtuigen (BPM): 
 
De BPM is een eenmalige belasting die betaald wordt voor de registratie van een voertuig in 
Nederland. Sinds 2013 is de BPM gebaseerd op de absolute CO2-uitstoot (Fig. 27). 

 
Figuur 27: BPM bepaling voor benzine, LPG en CNG (Ref. 16) 

Milieuvriendelijke wagens worden dus gestimuleerd door een lagere aanschafbelasting. Er is wel 
geen specifiek voordeel voor CNG-wagens, het voordeel komt indirect door de lagere CO2-uitstoot 
van CNG. Wagens op waterstof (brandstofcel (met elektromotor) en waterstofverbrandingsmotor) 
zijn vrijgesteld van BPM. 
 
Nederland: Motorrijtuigenbelasting (MRB): 
 
De MRB is een jaarlijkse belasting en wordt gegeven op basis van bezit van een voertuig. Voertuigen 
met een CO2-uitstoot lager dan 50 g/km zijn vrijgesteld van de wegenbelasting. De belasting is 
afhankelijk van de CO2-uitstoot en de gewichtsklasse van het voertuig. Het aantal gereden kilometers 
speelt hierbij geen rol. 
 

3.1.1.2 Subsidies 

 
In Nederland krijgen bestelauto’s en taxi’s een subsidie van € 1.250 van het RVO (Rijksdienst voor 
ondernemend Nederland) bij de aankoop van hun voertuig. Verder geven bepaalde streken nog eens 
enkele extra subsidies (Fig. 28). 
 
De ecologiepremie (Fig. 29) is een financiële tegemoetkoming aan bedrijven die investeren in een 
ecologische technologie in Vlaanderen. Het percentage geeft de premie weer ten opzichte van het 
totale investeringsbedrag. Vooral de tankinfrastructuur wordt sterk ondersteund. Bij aankoop van 
aardgaswagens is er een beperkte steun.  
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Figuur 28: Extra streeksubsidies in Nederland 

 
Figuur 29: Ecologiepremie CNG (Vlaanderen) 

3.1.1.3 Berekening jaarlijkse kosten 

 
Onderstaande berekeningen (Fig. 30) zijn van het Nederlandse ANWB, dit is een organisatie voor 
onder meer mobiliteit. ANWB heeft een kosteninschatting gemaakt van de 10 zuinigste CNG-wagens 
die in Nederland beschikbaar zijn. De kosten zijn op basis van een gebruiksduur van 4 jaar en 15.000 
kilometer per jaar. 
 

 
Figuur 30: Maandelijkse kosten CNG-wagen 

ANWB heeft de voertuigen uitgebreid getest. Allereerst ligt het werkelijk verbruik veel hoger dan het 
normverbruik. De basisprijs is de sommatie van de netto prijs en de BIV/BPM. Voor de kleinere 
vermogens is dit minstens € 11.000. Men schat dat deze wagens na een levensduur van 4 jaar een 
restwaarde zal hebben van € 4.300. De maandelijkse kosten bestaan uit de waardevermindering, 
vaste kosten zoals verzekering en verkeersbelasting, brandstofkosten en ten slotte de 
onderhoudskosten. De totale maandelijkse autokost bedraagt voor elk model minstens € 400. 
  

Streek Categorie Subsidie per voertuig Geldig tot

Stadsgewest Haaglanden particulier € 3.000 31/12/2014

Provincie Limburg grijs kenteken € 1.250 1/10/2015

Provincie Overijssel particulier/bedrijven € 1.000 tot € 5.000 onbekend

Provincie Gelderland grijs kenteken € 2.000 tot € 6.000 onbekend

Provincie Gelderland geel kenteken € 1.000 onbekend

Provincie Groningen particulier/bedrijven € 2.000 tot € 3.000 31/12/2015

Gemeente Amsterdam bedrijven € 1.250 31/12/2015

Provincie Drenthe particulier/bedrijven € 2.000 tot € 3.000 31/12/2015

Investering Subsidie 

KMO 

Subsidie 

grote 

ondenemingVoertuig op aardgas 2% 1%

Ombouwset naar aardgasmotoren 10% 5%

Tankinfrastructuur voor CNG 10% 5%

Tankinfrastructuur voor LNG 10% 5%

Tankinfrastructuur voor bio-CNG 10% 5%

Tankinfrastructuur voor bio-LNG 10% 5%

Ombouw van bestaabde non-road mobiele machines naar aardgas 10% 5%

Non-road mobiele machines op aardgas 2% 1%

Merk Seat Skoda Volkswagen Fiat Lancia Audi Fiat Fiat Fiat Mercedes-Benz

Model Mii Citigo Up! Panda Ypsilon A3 500L Qubo Punto B-klasse

CO2-uitstoot 79 79 79 86 86 88 105 114 115 115

Praktijkverbruik kg/100 km 5,2 5,2 5,2 5,5 5,5 6,1 6,5 6,8 6,8 6,8

Basisprijs € 11.100 € 11.150 € 11.590 € 12.995 € 13.950 € 28.900 € 19.395 € 17.795 € 19.395 € 35.487

Afleverkosten € 735 € 610 € 755 € 620 € 645 € 1.055 € 640 € 640 € 630 € 1.040

Restwaarde na 4 jaar € 4.300 € 4.300 € 4.650 € 4.850 € 5.000 € 13.750 € 7.800 € 6.500 € 7.000 € 18.500

Autokosten per maand:

1) Waardevermindering en rente € 161 € 161 € 165 € 190 € 208 € 359 € 269 € 261 € 285 € 406

2) Vaste kosten waarvan: € 131 € 131 € 131 € 165 € 166 € 213 € 217 € 200 € 186 € 245

Verzekering € 77 € 77 € 77 € 84 € 85 € 104 € 95 € 91 € 91 € 123

MRB € 33 € 33 € 33 € 60 € 60 € 88 € 101 € 88 € 74 € 101

Overige € 21 € 21 € 21 € 21 € 21 € 21 € 21 € 21 € 21 € 21

3) Brandstof € 67 € 67 € 67 € 71 € 71 € 79 € 83 € 88 € 88 € 88

4) Reparatie, onderhoud en banden € 51 € 51 € 51 € 48 € 51 € 64 € 60 € 55 € 53 € 70

Totale kosten (€/maand) € 410 € 410 € 414 € 474 € 496 € 715 € 629 € 604 € 612 € 809
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3.2 Vrachtwagens en bussen 

 
Er zijn in Vlaanderen en Nederland 18 modellen van vrachtwagens beschikbaar die op CNG/LNG 
rijden (Fig. 31). De aankoopprijs voor deze voertuigen is ongeveer € 110.000, wat een meerprijs is 
minstens € 40.000 ten opzichte van de conventionele vrachtwagens.  
Daarnaast zijn er tevens 15 bussen (Fig. 32) die rijden op CNG. De exacte prijzen hiervan zijn niet 
bekend. Men vermoed dat de meerprijs zal variëren tussen de € 20.000 en € 30.000 ten opzichte van 
een dieselmodel. 
De Firma “VanHool” heeft ook nog een A330 gebouwd op basis van waterstof. Deze worden onder 
meer gebruikt door de Vlaamse vervoersmaatschappij “De Lijn”. 
 

 
 
Figuur 31: Aanbod CNG/LNG-vrachtwagens in België en Nederland 

 
Figuur 32: Aanbod CNG-bussen in België en Nederland 

  

Iveco Stralis AD260S27 Y/P 6x2 € 115.000 19.000 kg 200 kW 1.100 Nm 250/330 kg

Iveco Stralis AD440S27 T/P 4x2 € 105.000 12.000 kg 200 kW 1.100 Nm 250/330 kg

Iveco Stralis AT440S27 T/P 4x2 € 115.000 12.000 kg 243 kW 1.300 Nm 250/330 kg

Iveco EuroCargo ML120E20 4x2 bakwagen € 75.000 7.500 kg 147 kW n.b. 480 L

Iveco EuroCargo ML150E20 4x2 bakwagen € 80.000 9.500 kg 147 kW n.b. 480 L

Iveco EuroCargo ML160E20 4x2 bakwagen € 82.500 10.500 kg 147 kW n.b. 480 L

M.A.N. TGL bakwagen** n.b. n.b. 187 kW n.b. 280 L

M.A.N. TGM trekker / bakwagen** n.b. n.b. 254 kW n.b. 400 L

M.A.N. TGS trekker en bakwagen (laag)** n.b. n.b. 403 kW n.b. 560 L

Mercedes Econic 1828 LL € 120.000 12.000 kg 205 kW 1.000 Nm 180 kg

Mercedes Econic 1828 LLS trekker € 120.000 12.000 kg 205 kW 1.000 Nm 100 kg

Mercedes Econic 2628 LLNTLA reiniging € 135.000 18.000 kg 205 kW 1.000 Nm 135 kg

Scania P 270 DB4x2 distributie dagcabine n.b. 12.000 kg 199 kW 1.100 Nm 640 L

Scania P 310 DA4x2 distributietrekker dagcabine n.b. 19.000 kg 224 kW 1.250 Nm 640 L

Scania P 310 DB6x2 distributie/ reiniging dagcabine n.b. 19.000 kg 224 kW 1.250 Nm 640 L

Scania P 310 DB6x2 reiniging low entry cabine n.b. 19.000 kg 224 kW 1.250 Nm 640 L

Volvo FM 6x2 Dual-fuel D13C trekker n.b. 18.000 kg 340 kW 2.300 Nm n.b.

Volvo FM 4x2 Dual-fuel D13C trekker n.b. 18.000 kg 340 kW 2.300 Nm n.b.

Merk Type
Netto catalogus 

prijs

Laad 

vermogen
Vermogen Koppel Tankinhoud

Iveco Citelis CNG 12 m 216 kW 34

Iveco Citelis CNG 18 m articulated 246 kW 42

Solbus Solbus Solcity 224 kW 37

MAN MAN Lions City CNG 12 m 231 kW n.b.

MAN MAN Lions City CNG 18m 231 kW 40

Mercedes-Benz Evobus / MB Citaro CNG 12 m 189 kW 44

Mercedes-Benz Evobus / MB Citaro G CNG 18 m articulated 243 kW 59

Scania Scania citywide biogas/Natural gas 209 kW n.b.

Solaris Solaris Urbino 12 CNG 238 kW 42

Solaris Solaris Urbino 15 CNG 238 kW 49

Solaris Solaris Urbino 18 CNG 238 kW 51

Tedom Tedom CNG bus 202 kW 17

Van Hool A330 CNG 231 kW 20

Van Hool A360 CNG 231 kW 41

Volvo 7900 CNG 12 m 223 kW 81

Merk Type Vermogen Plaatsen
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3.3 Schepen 

 
De traditionele scheepsvaart gebruikt diesel en zware stookolie als brandstof die in de meeste 
gevallen verbrand worden in een 2-takt dieselmotor. Aangezien de scheepvaart vanaf 2015/2016 ook 
zal moeten voldoen aan gestelde emissienormen voor de binnenvaart (Fig. 33), is deze sector 
genoodzaakt om op zoek te gaan naar alternatieven. 
 

 
Figuur 33: Emissienormen scheepsvaart in Nederland (Ref. 17) 

Een alternatief is zwavelarme maritieme diesel, maar deze is brandstof is bijzonder duur. Een 
ontzwavelinginstallatie zou in de toekomst ook een mogelijkheid zijn, maar de huidige technologie is 
daarvoor nog ontoereikend. Schepen zullen in de meeste gevallen een dual-fuel motor gebruiken 
voor de toepassing van LNG. Een binnenvaartschip dat voor LNG kiest zal een meerprijs hebben van € 
500.000 tot € 1.000.000 (5 tot 15 %) hebben. Een gemiddeld binnenvaartschip verdient deze 
meerinvestering terug in 5 tot 7 jaar.  
 

  
Figuur 34: Argonon (Ref. 18) 

Het eerste LNG-schip op de Europese binnenwateren was de Argonon (Fig. 34). De motor is een 
Caterpillar DF 3512 propulsion engine. Deze produceert 1521 pk en zou onder standaardbelasting 
een ratio hebben van 80 % LNG en 20 % diesel. 
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3.4 Landbouwvoertuigen 

 
In de landbouwsector is er nog geen doorbraak van alternatieve brandstoffen. De overgrote 
meerderheid van de landbouwvoertuigen rijdt nog altijd op (rode) diesel. Alle grote 
motorfabrikanten hebben een R&D afdeling die sterk focust op de ontwikkeling van gasmotoren, 
maar momenteel worden er enkel prototypes ontwikkeld. Eén van de voornaamste redenen waarom 
de technologie niet doorbreekt in de sector zijn de emissienormen die moeilijk haalbaar zijn voor de 
krachtige machines. 

3.4.1 Emissienormen landbouwvoertuigen 

 
De emissienormen voor nieuwe off-road dieselmotoren zijn gestructureerd als geleidelijk strengere 
wordende lagen. In de Amerikaanse regelgeving (Door EPA; Environmental Protection Agency) 
worden deze lagen Tier 1 tot Final Tier 4 genoemd, in de Europese normen worden deze lagen Stage I 
tot Stage IV genoemd. De Amerikaanse en Europese normen overlappen vrijwel volledig (Fig. 35). 

 
Figuur 35: Terminologie Amerikaanse en Europese regelgeving (Ref. 19) 

Het toepassingsgebied van een landbouwvoertuig is immens groot. Hierdoor is er ook een grote 
variatie aan vereist vermogen. Bij het opstellen van de emissienormen is er hiermee rekening 
gehouden. Er zijn een 8-tal vermogenreeksen waarin een landbouwvoertuig zich kan bevinden. De 
normen worden strenger naarmate het vereiste vermogen groter is (Fig. 36). Indien dit niet zo zou 
zijn, dan zouden de kosten voor kleine tractoren sterk oplopen om dezelfde norm als grote 
vermogens te halen. Deze enorme investering zou niet opwegen ten opzichte van de relatieve kleine 
milieu impact van deze kleine voertuigen. 

 
Figuur 36: Emissienormen off-road dieselmotoren (Ref. 13) 

 
Figuur 37: Timingtabel normen (Ref. 35) 

Alle nieuw geproduceerde landbouwvoertuigen met een vermogen groter dan 56 kW moeten vanaf 
september 2014 aan de Final Tier 4 norm voldoen (Fig. 37). De kleinere versies moeten enkel de Tier 
3 of Interim Tier 4 halen. Voor de reeds bestaande landbouwvoertuigen is er geen normering. 

g/kWh Vermogen kW CO PM

130 < P < 560 3,5 0,2

75 < P < 130 5 0,3

37 < P < 75 5 0,4

19 < P < 37 5,5 0,6

130 < P < 560 3,5 0,025 2 0,19

75 < P < 130 5 0,025 3,3 0,19

56 < P < 75 5 0,025 3,3 0,19

37 < P < 56 5 0,025

130 < P < 560 3,5 0,025 0,4 0,19

56 < P < 130 5 0,025 0,4 0,19

NOX   (+)   HC

Tier 3 / Stage 

IIIA

Interim Tier 4 / 

Stage IIIB

Final Tier 4  / 

Stage IV

4

4

4,7

7,5

4,7
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Onderstaande figuur (Fig. 38) geeft de reeds verwezenlijkte reductieniveaus weer van 
landbouwvoertuigen . 
 

 
Figuur 38: Reductieniveau (Ref. 19) 

  

3.4.2 Reductietechnieken 

 
De uitstoot kan beperkt worden door twee technieken: 

1. Uitstoot beperken aan bron = Vorming in motor vermijden. 

2. End-of-pipe technieken = Gevormde verontreinigingen neutraliseren in het uitlaatsysteem. 

De volledige uitstoot beperken in de bron is niet mogelijk. Bij een goede verbranding op hoge 
temperatuur zal de vorming van PM en onverbrande koolwaterstoffen laag zijn. Een hoge 
gemiddelde temperatuur zorgt ervoor dat alle brandstof verbrand wordt, maar bij een hoge 
gemiddelde temperatuur zal er op sommige plaatsen een zeer hoge piektemperatuur zijn die zorgt 
voor een hoge vorming van NOx.  
 
Wil men de vorming van NOx voorkomen dan moet de piektemperatuur lager zijn in de motor, en zal 
de verbranding iets minder efficiënt zijn. De verbranding zal niet volledig gebeuren waardoor er veel 
meer PM, CO en KWS gevormd wordt.  
 
Het emissieprobleem kan dus niet eenduidig opgelost worden aan de bron. Bij een verbranding op 
hoge temperatuur zal men de NOx moeten neutraliseren in de uitlaat. Bij een lage 
temperatuursverbranding zal het fijnstof en de onverbrande koolwaterstoffen moeten omgevormd 
worden in de uitlaat. 
Onderstaande figuur geeft het reductiesysteem weer voor een Final Tier 4 motor van John Deere 
(Fig. 39). 
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Figuur 39: Reductiesysteem Final Tier 4 (Ref. 19) 

Onderdelen:  

 Een lage druk turbo en hoge druk turbo. 

 Cooled Exhaust Gas Recirculation; Een deel van de uitlaatgassen wordt afgekoeld en 

gemengd met inkomende verse lucht. Hierdoor daalt de piekverbrandingstemperatuur sterk, 

zonder dat de gemiddelde temperatuur fors daalt. Hierdoor wordt er veel minder NOx 

gevormd en zal de stijging van PM en KWS relatief klein zijn. 

 Diesel Oxidation Catalyst; Oxideert CO en onverbrande koolwaterstoffen. 

 Diesel Particulate Filter; Reduceert fijn stof. 

 Diesel Exhaust Fluid; Ureum gebaseerd additief.  

 Selective Catalyctic Reduction; Hier vindt een intense menging plaats tussen de uitlaatgassen 

en het ureum. Het ammoniak in het ureum zorgt ervoor dat NOx wordt omgevormd naar N2 

en water. 

 Ammonia Oxidation Catalyst.  
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3.4.3 Prototypes 

 
De voorbije jaren hebben de grootste motorfabrikanten geëxperimenteerd met gasaangedreven 
motoren. Dit heeft geleid tot verschillende prototypes die hier even besproken worden. 

3.4.3.1 Valtra 

 
Valtra is een Fins merk van tractoren die gebruik maakt van AGCO Sisu power motoren. In 2009 heeft 
Valtra in samenwerking met AGCO een project gestart voor de ontwikkeling van een dual-fuel tractor 
op diesel en bio-CNG.  
 
Medio 2010 was er een eerste resultaat. Het prototype was op basis van een 4-cilinderige N111 en er 
was een CNG-tank aanwezig van 170 liter. De injectie van het gas vond plaats via een ECU-gestuurd 
common rail systeem, net voor de inlaatklep en direct in de verbrandingskamer. In 2011 kwam er 
een tweede versie, een 6-cilinder N133 HiTech die reeds voorzien was van een SCR-techniek. De 
derde generatie kwam er in september 2012 met de N101 (Fig. 40). Er werd ook beslist om een 
kleine seriematige productie te starten van dit model. Er zijn een 15-tal modellen gebouwd die 
verspreid zijn over de ganse wereld. De tractors worden enkel verhuurd door Valtra. Er is in 
Nederland één model verhuurd (Dairy campus), in België is er geen afnemer. 
 

       
Figuur 40: Valtra N01 dual-fuel (Ref. 20) 

Er zijn drie tanks aangebracht van 64 liter, wat een totaal geeft van 192 liter. De dieseltank heeft een 
inhoud van 200 liter. De externe tank is bevestigd aan de rechterzijde van het chassis. Deze keuze 
heeft volgende voordelen. 

 Geen beperktere zichtbaarheid 

 Geen invloed op het massapunt 

 Frontlader heeft een even groot bereik 

 Geen invloed op inzetbaarheid tractor. 

 
Een tank van 192 liter bio-CNG correspondeert met 35 liter diesel en zou een werktijd tussen 3 en 5 
uur kunnen realiseren in dual-fuel concept. Door de grote dieseltank heeft dit echter geen probleem 
betreffende autonomie. De tractor kan daarna nog uren verder op diesel alleen. Het overschakelen 
op diesel gebeurt door middel van een handmatige schakelaar op het dashboard. 
 
De gebruikers van het dual-fuel model merken geen verschil in prestatie met het standaard model. 
Het vermogen bedraagt nog steeds 110 pk en het maximale koppel is ook 460 Nm gebleven.  
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Figuur 41: Brandstofverbruik van 80% belasting (Ref. 20) 

Van de 15 verhuurde modellen zijn de verbruiksgegevens gemonitord. Er werd een diesel/bio-CNG 
ratio vastgesteld van 83 % / 17 %. Hierdoor is het dieselverbruik gedaald van 11 naar 2,2 liter per uur 
(Fig. 41). Naargelang de oorsprong van het bio-CNG, schat Valtra dat de totale brandstofkost kan 
dalen met 10 tot 40 %. De kosten voor opwerking van het biogas zal hierin de grootste factor spelen 
(Fig. 42).  

 
Figuur 42: Geschatte brandstofkost (bron AGCO) (Ref. 20) 

Zoals in bovenstaande figuur te zien is, is de besparing gering als de referentie rode diesel is. Dat is 
één van de grootste redenen waarom er vanuit België nog geen interesse is voor een bio-CNG 
tractor. Een sterke stijging van de fossiele brandstoffen kan hier verandering in brengen. 
Men schat dat het dual-fuel model een meerprijs zal hebben van € 10.000.  
Het N101 model mag nu niet meer verkocht worden omdat het de NOx-emissienorm niet meer haalt. 
Men is momenteel meer aan het focussen op de ontwikkeling van de katalysatoren dan op de 
verdere fine-tuning van deze dual-fuel motor. 
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3.4.3.2 Steyr 

 
Steyr is een tractormerk van de groep CNH Global N.V.; een wereldwijde machinebouwer van 
landbouw- en constructiemateriaal. De motoren zijn geproduceerd door Fiat Powertrain 
Technologies (FPT). Het eerste aardgasmodel (2009) was een dual-fuel tractor CVT 6195 (Fig. 43). 
 

 
Figuur 43: Steyr CVT 6195 dual-fuel (Ref. 21) 

De tweede generatie gebruikt een andere motortechniek. Ze zijn van dual-fuel naar mono-fuel 
overgeschakeld. Het nieuwe prototype is de Steyr Profi 4135 Natural Power (Fig. 44). Deze is 
gebaseerd op het standaard 6125 model. De motor van FTP is een turbo aangedreven 3,0 liter, 4-
cilinderige unit die 136 pk en 542 Nm produceert. Het prototype werd gepresenteerd op Agritechnica 
2011. 

 
Figuur 44: Steyr Profi 4135 (Ref. 21) 

De grootste argumenten voor de overschakeling van Steyr waren: 

 Lagere operationele kosten 

 Lagere milieu impact 

 Eenvoudigere nabehandeling (3-wegkatalysator) 

 Hogere efficiëntie door afstelling op één brandstof 
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 Eerste op de markt met een mono-fuel CNG-tractor. 

Er zijn 9 tanks geplaatst die voor een volume van 300 liter aan CNG zorgen. Men verwacht hiermee 
tot 6 werkuren te voorzien bij 70 % belasting. 
In 2011 werd een seriematige productie verwacht in 2015. Drie jaar later blijkt dat deze datum 
moeilijk haalbaar zal zijn. 
 

3.4.3.3 New Holland 

 
New Holland behoort tot dezelfde groep als Steyr. Het heeft dus ook beschikking tot dezelfde mono-
fuel motor van FTP. De tractor krijgt de benaming New Holland T6.140 Methane Power.  
 
New Holland richt zich niet alleen op bio-CNG, maar ook op waterstofgas. De tractor heet de NH² en 
de basis is een T6000 tractor (Fig. 45). Het is een brandstofcel tractor op waterstof. De 
brandstofcellen hebben een vermogen van 106 pk. Er zijn twee elektrische motors aanwezig. De 
eerste dient voor de aandrijving van de tractieassen, de tweede voor de aandrijving van de aftakas en 
hulponderdelen. De hydraulische aansturing is bijvoorbeeld vervangen door een elektrische (Fig. 46).  
De tractor heeft geen dieseltank, geen versnellingsbak en dus ook geen verbrandingsmotor ten 
opzichte van een standaard tractor. De uitlaat stoot enkel waterdamp uit.  

 
Figuur 45: New Holland NH2 (Ref. 22) 

New Holland gelooft dat waterstof een goede kans heeft om zijn intrede te vinden via de landbouw. 
De struikelblokken die bij wagens voorkomen wegen minder sterk door bij een tractor. 
 

 Distributie; landbouwbedrijf heeft mogelijkheid om zelf waterstof te produceren uit wind of 

PV. 

 Plaats brandstofopslag; ruimte te over op een landbouwbedrijf. 

 Integratie waterstoftank; tractor heeft grotere ruimte om tanks weg te werken. 

 Kosten brandstofcel; in een wagen neemt de kost van een brandstofcel een groot aandeel 

in, bij een tractor zal dit aandeel veel kleiner zijn. Wat maakt dat de procentuele meerprijs 

van een waterstoftractor veel lager zal zijn dan de personenwagenvariant. 

 Autonomie; tractor blijft meestal kort bij de tankplaats. 
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Figuur 46: Opbouw NH

2
 (Ref. 22) 

De brandstoftank slaat 100 liter waterstof op onder 350 bar. Het tanken duurt 5 minuten. De tractor 
is tot één ton lichter door de vervanging van de motor door een brandstofcel. De totale kosten voor 
het ontwikkelen van de NH2 waren een half miljoen euro, wat relatief weinig is voor een prototype. 
Dit komt doordat New Holland beroep kan doen op de producten van moederbedrijf Fiat. De 
brandstofcellen zijn afkomstig van een Fiat Panda. De kosten voor de brandstofcel worden geschat 
op € 3.000 per kW, of € 300.000 voor een vermogen van 100 kW. Men schat dat de brandstofcel een 
levensduur van 10.000 uur haalt zolang hij niet droog loopt en de temperatuur niet hoger wordt dan 
90 °C. Om dit te voorkomen zijn er extra koelradiators aangebracht en is het koeloppervlak groter 
dan bij het T6000 model. New Holland verwacht dat een model marktklaar is vanaf 2020. 
 

3.5 Logistieke voertuigen 

 
Waar er indoor gebruik gemaakt wordt van vorkliften, zijn deze meestal elektrisch aangedreven. 
Hiervoor worden in de meeste gevallen lood-accu’s gebruikt. Er is ook de mogelijkheid om 
brandstofcellen te gebruiken in plaats van de accu’s. Dit heeft volgende voordelen: 
 

 Een brandstofcel is in 3 minuten getankt, het vervangen van een batterij is vrij 

arbeidsintensief en duurt tot 20 minuten per vervanging. Het opladen van de accu’s duurt 

ook zeer lang. 

 Een accu heeft een levensduur van 2 à 3 jaar, een brandstofcel zou tot 10 jaar moeten 

meegaan. 

 Een brandstofcel behoudt zijn capaciteit na iedere laadbeurt. 

 Geen vermogenverlies in koelcellen. 

De Colruyt groep test op zijn site te Halle verschillende waterstof aangedreven vorkliften (Fig. 47). 
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Figuur 47: Geteste waterstofheftrucks van Colruyt groep (Ref. 23) 

H2logic (brandstofcelontwikkeling) en Still (heftruckconstructeur) werken sinds 2011 aan de 
ontwikkeling van een vorklift op waterstof. Dit heeft tot de RX 60-25 FC (Fig. 49) geleid. H2logic heeft 
de H2drive (Fig. 48) ontwikkeld. Deze unit omvat de brandstofcellen, de brandstoftank en een 
batterij. Het systeem heeft een output van 10 kW met een efficiëntie van 48 %. Er kan 1,5 kg 
waterstof gebufferd worden op 350 bar. Met deze inhoud kan een vorklift tot 6 uur werken. Het 
tanken duurt een viertal minuten. Deze unit kan de batterij probleemloos vervangen van een 80 V 
heftruck. 

 
Figuur 48: H2drive (Ref. 23) 

 
Figuur 49: RX 60-25 Fuel Cell (Ref. 23) 

Hypulsion is een joint venture tussen Axane (Air liquide) en Plug Power. Plug Power heeft de 
brandstofcel expertise, en Axane is ontwikkelaar van alle randapparatuur zoals brandstofvoorziening. 
De brandstofcelunit heeft de naam GenDrive gekregen.  Crown is de leveranciers van de heftrucks. 
 
Blue Planet heeft in het kader van het “Waterstofregioproject Vlaanderen-Zuid-Nederland” een 
heftruck ontwikkeld met een verbrandingsmotor op waterstof. Het basismodel is een Still RX-70 met 
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een elektrisch-LPG hybride aandrijving. Na de ombouw is het toestel gekeurd en getest op de Colruyt 
site. 
In Europa zijn er een 200-tal heftrucks op op waterstof, waarvan de meeste gerealiseerd zijn in een 
gesubsideerd project. In de Verenigde Staten is de techniek al veel meer ingeburgerd. Er zijn naar 
schatting minstens 4.000 logistieke waterstofvoertuigen te vinden in de Amerikaanse magazijnen. De 
ecomomische analyse is dan ook op basis van een Amerikaans model (Fig. 50). 

 
Figuur 50: Economische vergelijking tussen een batterij- en een fuel cell aangedreven vorklift (Ref. 25) 

 
Figuur 51: Economische analyse (Ref. 25) 

Class I en Class II zijn elektrische heftrucks, een Class III MHE is een elektrische palletwagen (Fig. 51). 
Bovenstaande economische vergelijking is voor een vloot van 60 vorkliften. Het geeft de jaarlijkse 
kost weer van een vorklift, enerzijds op accu’s en anderzijds op brandstofcellen. De aankoopprijs van 
een vorklift varieert tussen de $ 17.000 en $ 35.000 met een levensduur tussen 5 en 15 jaar. 
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Gemiddeld blijkt dit een jaarlijkse kost van $ 2.800. Een batterij kost per stuk gemiddeld $ 4.800. Elke 
heftruck heeft op zijn minst 2 batterijen nodig. De gemiddelde levensduur bedraagt 4.3 jaar. Dit geeft 
een totale jaarlijkse kost van ongeveer $ 2.300. Een brandstofcel van 10 kW kost $ 33.000, maar in 
het Amerikaanse model is er subsidie mogelijk van $ 3.000 per kW. De levensduur is gemiddeld 10 
jaar wat een jaarlijkse kost oplevert van $ 2.600.  
 
Verder zijn de brandstofkosten hoger bij een brandstofcel en is de oplaadinfrastructuur ook duurder. 
Er is wel minder ruimte nodig, en er zijn ook veel minder werkuren nodig voor het tanken van een 
brandstofcel in plaats van het vervangen van de batterijen. Dit alles maakt dat een 
brandstofcelheftruck een jaarlijkse kost heeft van $ 17.800 en een batterijheftruck een kost van $ 
19.700. Waterstof heeft dus zeker een kans in logistieke toepassingen. De rendabiliteit is afhankelijk 
van de vlootgrootte en de oorsprong van waterstof. 
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3.6 Stand van zaken in België en Nederland 

 
In België rijden er nog maar slechts ongeveer 500 personenwagens en 300 lichte vrachtwagens op 
CNG (Fig. 52). Wat nog geen 0,01 % is van de totale vloot in België. De oorzaak is te zoeken in de 
relatieve onbekendheid en de beperkte infrastructuur. Het aandeel in de nieuw verkochte wagens 
bedraagt 0,2 %. 
 
In Nederland rijden 3.109 aardgasvoertuigen (Fig. 53), of een aandeel van 0,04 %. Het aandeel is 
beperkt, maar toch duidelijk groter dan in België. De infrastructuren zijn in Nederland verder 
gevorderd, de techniek is meer gekend en er is meer stimulatie door de overheid en organisaties, dus 
het valt te verwachten dat Nederland in de komende jaren zijn voorsprong verder zal uitbreiden op 
België. 
 

 
Figuur 52: Aantal aardgasvoertuigen in België (mei 2014) (Ref. 26) 

 
Figuur 53: Aardgasvoertuigen in Nederland (Ref. 27) 
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3.7 Internationaal aandeel van aardgasvoertuigen. 

 
De totale aardgasvloot in de wereld bedroeg 17.730.433 voertuigen. De grootste aantallen zijn te 
vinden in Brazilië, Argentinië, Iran, Pakistan, India, China en Italië (Fig. 54). 

 
Figuur 54: Aantal aardgasvoertuigen in de wereld (juni 2013) (Ref. 28) 
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Algeria 125 125 115 10 0 0 0,00% 0,00%
Argentina 2.244.346 2.244.346 2.244.330 0 16 0 17,53% 12,66%
Armenia 244.000 244.000 192.000 17.300 34.700 0 55,45% 1,38%
Australia 3.110 2.360 25 2.060 275 750 0,02% 0,02%
Austria 7.717 7.715 7.500 167 48 2 0,15% 0,04%
Bangladesh 208.304 182.304 145.304 10.000 27.000 26.000 62,12% 1,17%
Belarus 4.600 4.600 4.600 0 0 0 0,14% 0,03%
Belgium 499 486 472 3 11 13 0,01% 0,00%
Bolivia 254.722 254.722 254.722 0 0 0 28,12% 1,44%
Bosnia & Herzegovina 21 21 20 1 0 0 0,00% 0,00%
Brazil 1.743.992 1.743.992 1.743.992 0 0 0 4,97% 9,84%
Bulgaria 61.270 61.270 61.000 240 30 0 1,83% 0,35%
Canada 14.205 12.005 11.800 199 6 2.200 0,06% 0,08%
Chile 8.164 8.164 8.055 109 0 0 0,35% 0,05%
China 1.577.000 1.527.000 1.089.070 376.025 61.905 50.000 1,53% 8,89%
Colombia 450.633 450.633 427.173 13.800 9.660 0 15,45% 2,54%
Croatia 155 155 66 71 18 0 0,01% 0,00%
Czech Republic 5.500 5.410 4.954 401 55 90 0,11% 0,03%
Denmark 15 15 15 0 0 0 0,00% 0,00%
Dominican Republic 10.909 10.909 10.909 0 0 0 0,90% 0,06%
Ecuador 40 40 40 0 0 0 0,00% 0,00%
Egypt 193.555 193.208 191.909 1.299 0 347 5,44% 1,09%
Estonia 194 194 170 18 6 0 0,03% 0,00%
Finland 1.239 1.215 1.150 50 15 24 0,03% 0,01%
France 13.538 13.538 10.000 2.493 1.045 0 0,04% 0,08%
Georgia 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0,56% 0,02%
Germany 96.349 96.293 94.707 1.496 90 56 0,20% 0,54%
Greece 708 708 6 600 102 0 0,01% 0,00%
Hungary 4.062 4.060 4.000 50 10 2 0,12% 0,02%
Iceland 918 918 900 2 16 0 0,42% 0,01%
India 1.500.000 1.493.095 1.469.004 23.376 715 6.905 3,53% 8,46%
Indonesia 5.690 5.440 4.850 570 20 250 0,03% 0,03%
Iran 3.300.000 3.300.000 3.293.948 6.036 16 0 27,09% 18,61%
Ireland 3 3 3 0 0 0 0,00% 0,00%
Italy 846.523 846.523 843.023 2.300 1.200 0 2,07% 4,77%
Japan 42.590 40.640 16.564 1.560 22.516 1.950 0,05% 0,24%
Kazahkstan 3.200 3.200 3.000 200 0 0 0,13% 0,02%
Korea 35.872 35.862 3.049 31.833 980 10 0,22% 0,20%
Kyrgyzstan 6.000 6.000 6.000 0 0 0 1,85% 0,03%
Latvia 18 18 18 0 0 0 0,00% 0,00%
Lichtenstein 143 143 64 61 18 0 0,50% 0,00%
Lithuania 200 200 75 125 0 0 0,01% 0,00%
Luxembourg 261 261 221 39 1 0 0,07% 0,00%
Macedonia 54 54 7 47 0 0 0,02% 0,00%
Malaysia 53.783 53.723 53.129 594 0 60 0,56% 0,30%
Mexico 2.608 2.600 2.569 31 0 8 0,01% 0,01%
Moldova 2.200 2.200 2.200 0 0 0 0,42% 0,01%
Mozambique 661 650 500 150 0 11 0,21% 0,00%
Myanmar 30.005 30.005 26.526 3.475 4 0 8,02% 0,17%
Netherlands 6.680 6.677 5.650 686 341 3 0,07% 0,04%
New Zealand 201 164 19 61 84 37 0,01% 0,00%
Nigeria 2.210 2.210 1.923 0 287 0 0,04% 0,01%
Norway 877 876 353 514 9 1 0,03% 0,00%
Pakistan 2.790.000 2.610.000 2.609.500 500 0 180.000 79,67% 15,74%
Panama 15 15 15 0 0 0 0,00% 0,00%
Paraguay 2 2 2 0 0 0 0,00% 0,00%
Peru 157.973 157.973 157.962 11 0 0 10,49% 0,89%
Philippines 71 71 11 60 0 0 0,00% 0,00%
Poland 3.392 3.350 3.000 320 30 42 0,02% 0,02%
Portugal 586 486 46 354 86 100 0,01% 0,00%
Russia 90.050 90.000 65.000 10.000 15.000 50 0,25% 0,51%
Serbia 838 838 788 50 0 0 0,05% 0,00%
Singapore 5.522 5.522 5.508 14 0 0 0,58% 0,03%
Slovakia 1.284 1.284 900 334 50 0 0,06% 0,01%
Slovenia 48 48 23 20 5 0 0,00% 0,00%
South Africa 24 23 21 2 0 1 0,00% 0,00%
Spain 3.781 3.644 859 1.547 1.238 137 0,01% 0,02%
Sweden 44.321 44.319 41.820 1.851 648 2 0,92% 0,25%
Switzerland 11.058 10.998 8.126 2.572 300 60 0,24% 0,06%
Taiwan 4 4 0 4 0 0 0,00% 0,00%
Tajikistan 10.600 10.600 10.600 0 0 0 4,96% 0,06%
Tanzania 52 52 52 0 0 0 0,00% 0,00%
Thailand 413.047 411.285 345.881 16.261 49.143 1.762 3,27% 2,33%
Trinidad & Tobago 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0,74% 0,02%
Tunesia 34 34 32 2 0 0 0,00% 0,00%
Turkey 3.850 3.850 1.850 2.000 0 0 0,04% 0,02%
Ukraine 388.000 387.981 19.400 232.788 135.793 19 5,13% 2,19%
United Arab Emirates 2.801 2.801 2.800 1 0 0 0,11% 0,02%
United Kingdom 559 519 20 3 496 40 0,00% 0,00%
USA 250.000 250.000 231.400 14.600 4.000 0 0,10% 1,41%
Uzbekistan 450.000 450.000 450.000 0 0 0 26,47% 2,54%
Venezuela 105.890 105.890 105.890 0 0 0 2,12% 0,60%
Vietnam 462 462 400 50 12 0 0,04% 0,00%

NGV countries 17.730.433 17.459.501 16.310.105 781.396 368.000 270.932 1,64% 100,00%

Country

Total NGV population (other than ships, trains and aircraft)
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4 TANKINFRASTRUCTUUR 

 
Eén van de voornaamste struikelblokken voor het doorbreken van gas in mobiele toepassingen is de 
beperkte infrastructuur. Men kan niet verwachten dat de consument volop zal overschakelen naar 
een CNG/LNG voertuig als de infrastructuur beperkt blijft. Anderzijds zijn overheden en tankstations 
niet snel geneigd om forse investeringen te doen in nieuwe infrastructuur als het aantal nieuwe 
klanten beperkt zal zijn.  
 

4.1 CNG-tankinstallatie 

 

4.1.1 Inleiding 

 
Een aardgas-afleveringsinstallatie is opgebouwd uit een compressorinstallatie, gasdroger, een 
eventuele bufferopslag en één of meerdere aflevertoestellen. Het comprimeren van het aardgas tot 
een druk van maximaal 250 bar gebeurt in meerdere compressietrappen. Na elke compressietrap 
gaat het aardgas door een warmtewisselaar om warmte af te voeren, zodanig wordt de 
eindcompressietemperatuur beperkt. Na de warmtewisselaar volgt een vloeistofafscheider om de 
gecondenseerde vloeistoffen te verwijderen. Deze zouden schade kunnen aanrichten aan de 
compressor. De meest aflevertoestellen zijn geplaatst in de buitenlucht. Indien er toch een 
overkapping aanwezig zou zijn, moet deze zodanig ontworpen zijn dat er geen ophoping van aardgas 
mogelijk is. 
 
Het tanken zelf is ook vereenvoudigd door het feit dat het bijtankmondstuk klikt op de aansluiting 
van het voertuig. Zodanig wordt een lekvrije verbinding verwezenlijkt. Eens de tankcyclus gestart is 
zal de compressor meerdere malen aan- en uitschakelen om zodanig de vullingsgraad te controleren. 
Op elektronische aflevertoestellen wordt er temperatuurcompensatie toegepast.  
Temperatuurcompensatie betekent dat de toegevoerde hoeveelheid brandstof gecorrigeerd wordt 
ten opzichte van een referentietemperatuur van 15 °C. Zodanig wordt er bij elke buitentemperatuur 
een correcte massa aan brandstof getankt. Daarom is de eenheidsprijs van aardgas ook uitgedrukt 
per kg en niet per liter. 
 
Tot de opties voor het tanken van CNG behoren een openbaar station, een centrale tankplaats en 
een thuisvulstation. Het belangrijkste verschil tussen de drie opties zijn het volume en de 
tanksnelheid. Dit wordt verder geconcretiseerd in twee toepassingen. Het fast-fill en slow-fill 
tankstation. 

4.1.2 Fast-fill tankinrichting  

 
Bij deze tankinrichting wordt het voertuig al in enkele minuten getankt. Het aardgas wordt vanuit het 
distributienet afgenomen, gecomprimeerd en opgeslagen in een bufferinstallatie tot 250 bar. Het 
bufferen gebeurd op 3 verschillende drukken, het zogenaamde 3-lijn cascade systeem. De 
buffervoorraad wordt door de compressor op een constant peil gehouden (Fig. 55). 
Tijdens het tanken gebeurt het transport van gas door het aanwezige drukverschil tussen de 
buffervaten en de tank van het voertuig. Eerst wordt de tank gevuld door de lage druk lijn, daarna 
wordt er automatisch overgeschakeld op de middendruk en hogedruk lijn. Deze installatie heeft een 
hoge capaciteit en kan meerdere voertuigen tegelijk tanken. De meeste openbare tankstations zijn 
dan ook een fast-fill versie. 
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Figuur 55: Fast-fill tankstation (Ref. 29) 

4.1.3 Slow-fill tankinrichting  

 
Bij een slow-fill installatie wordt het distributiegas rechtstreeks gecomprimeerd naar de 
voorraadtanks van het voertuig. Dit is aan lang proces waardoor het tanken varieert tussen de 6 en 
12 uur. Dit tanksysteem wordt idealiter toegepast bij voertuigen met grote voorraadtanks die elke 
nacht op een centrale locatie gestationeerd zijn. De grootte van de compressor is afhankelijk van de 
grootte van de vloot. In het algemeen zal de compressor kleiner uitgevoerd zijn dan deze van een 
fast-fill station. Het toegevoegde debiet aan brandstof varieert tussen de 4 en 20 m³/h.  
 

 
Figuur 56: Slow-fill station (Ref. 29) 

Een slow-fill installatie (Fig. 56) is over het algemeen goedkoper dan de fast-fill versie. Er is geen 
cascadebuffer nodig, de compressor is kleiner gedimensioneerd en de installatie neemt minder 
ruimte in. 
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Een thuisvulstation zal steeds een slow-fill versie zijn waarbij het debiet kan variëren tussen 1,5 en 14 
m³/h. De thuisvulstations kunnen op elke locatie geplaatst worden waar er een distributienet 
aanwezig is. De installatiekost is ongeveer € 5.000 voor een capaciteit van één voertuig en € 8.000 
voor twee voertuigen.  

4.1.4 Wetgeving 

 
Het is aan te raden om voor de thuisvulinstallaties onder een debiet te blijven van 20 m³/h. Voor 
deze installaties is enkel een Vlarem III meldingsplicht nodig. De volledige regelgeving (Vlaamse) voor 
een thuisvultankstation is te vinden in: 
 

1) Vlarem II: Afdeling 5.16.7. Aardgasaflevereenheden voor motorvoertuigen met maximale 

capaciteit van 20 m³/h 
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url
=http%3A%2F%2Fwww.lne.be%2Fthemas%2Fvergunningen%2Fbestand%2Fregelgeving%2Fv
-bijlage%2Fv_045a%2F&ei=Sx2XU--
WLIWg7AaZpIGgAQ&usg=AFQjCNHSGVcfIBestJWjyEi6jot5fnke-Q&bvm=bv.68445247,d.ZGU 
 

2) Vlarem II: Afdeling 5.16.8.  

http://navigator.emis.vito.be/milnav-
consult/plainWettekstServlet?wettekstId=40721&lang=nl 
 
 

3)  De Nederlandse regelgeving is te vinden in: Publicaties gevaarlijke stoffen 25: aardgas-

afleveringsinstallatie voor motorvoertuigen  

http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS25.html 

4.2 LNG-tankinstallatie 

 

4.2.1 Inleiding 

 
In tegenstelling tot CNG zal LNG niet afgenomen worden vanuit het distributienet. LNG wordt in het 
buitenland geproduceerd, via schip getransporteerd naar de LNG-terminal in Zeebrugge, om daar 
vervolgens per as tot de plaatselijke tankstations gebracht te worden. Per vrachtwagen wordt tot 
40.000 liter LNG getransporteerd. 

4.2.2 Constructie 

 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lne.be%2Fthemas%2Fvergunningen%2Fbestand%2Fregelgeving%2Fv-bijlage%2Fv_045a%2F&ei=Sx2XU--WLIWg7AaZpIGgAQ&usg=AFQjCNHSGVcfIBestJWjyEi6jot5fnke-Q&bvm=bv.68445247,d.ZGU
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lne.be%2Fthemas%2Fvergunningen%2Fbestand%2Fregelgeving%2Fv-bijlage%2Fv_045a%2F&ei=Sx2XU--WLIWg7AaZpIGgAQ&usg=AFQjCNHSGVcfIBestJWjyEi6jot5fnke-Q&bvm=bv.68445247,d.ZGU
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lne.be%2Fthemas%2Fvergunningen%2Fbestand%2Fregelgeving%2Fv-bijlage%2Fv_045a%2F&ei=Sx2XU--WLIWg7AaZpIGgAQ&usg=AFQjCNHSGVcfIBestJWjyEi6jot5fnke-Q&bvm=bv.68445247,d.ZGU
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lne.be%2Fthemas%2Fvergunningen%2Fbestand%2Fregelgeving%2Fv-bijlage%2Fv_045a%2F&ei=Sx2XU--WLIWg7AaZpIGgAQ&usg=AFQjCNHSGVcfIBestJWjyEi6jot5fnke-Q&bvm=bv.68445247,d.ZGU
http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/plainWettekstServlet?wettekstId=40721&lang=nl
http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/plainWettekstServlet?wettekstId=40721&lang=nl
http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS25.html
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Figuur 57: LNG-tankinstallatie (Ref. 30) 

De opslagtank (Fig. 57) heeft een volume tussen de 30 en 60 m³. De opslagtank wordt aangevuld 
door een LNG-tankwagen, waarbij de overdracht kan gebeuren door een pomp of het drukverschil. 
Om de lage temperaturen van het LNG te behouden is de opslagtank meestal uitgevoerd in een 
vacuüm-isolatie. Dit is een dubbelwandige uitvoering van de opslagtank voorbij de tussenruimte van 
vacuüm voorzien is omwille van zijn zeer goede isolerende eigenschappen. Om het koude buffervat 
heen wordt een stralingsscherm voorzien om de warmteverliezen te beperken. 
De buffertank heeft ook een maximale vullingsgraad tijdens het tanken. Na het tanken zal de 
temperatuur van het LNG stijgen, en bijgevolg ook het volume. Bij een volledige vulling van de tank 
zou dit dan voor zeer grote drukken kunnen zorgen.  
Het tanken van LNG moet gebeuren met handschoenen aan. Er is geen contact met het koude LNG 
maar de tankapparatuur draagt ook de koude over. In OEM-modellen bevindt de tankdop zich op 
dezelfde plaats als bij de diesel/benzine-varianten. Bij geconverteerde voertuigen zal zich dit meestal 
onder de motorkap of in de koffer bevinden. 

4.2.3 Wetgeving 

 
Er is een internationale norm geschreven: ISO/DIS 16924 Natural gas fuelling stations – LNG stations 
for fuelling vehicles. 
De Nederlandse regelgeving is te vinden in: Publicaties gevaarlijke stoffen 33: aardgas-
afleveringsinstallatie van vloeibaar aardgas voor motorvoertuigen. 
http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS30.html 
 

4.3 Gecombineerde LCNG-tankstations 

 
Het is mogelijk om een LNG-tankstation via eenvoudige en goedkope aanpassingen om te bouwen 
tot een station dat zowel LNG als CNG kan aanbieden. In dit type van station wordt er LNG 

http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS30.html
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geïmporteerd per as. In het tankstation wordt een deel van het LNG verdampt naar CNG. Hierdoor 
kan de onderhoudskost van de CNG installatie dalen tot 20 % van een puur CNG-station. De 
elektrische kost van de compressor ligt ook lager. Door de hoge zuiverheid van LNG kan het CNG ook 
aangeboden worden aan een hogere energie-inhoud dan CNG van distributieaardgas. Er kan dan ook 
een iets hogere prijs gevraagd worden. 
 

4.4 Waterstofstations 

 
In het kader van het Interreg-project “Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Nederland” werd er in 2012 
een privé-station gebouwd op de site van de Colruyt groep in Halle. Het station bestaat allereerst uit 
een waterstofgenerator. Het waterstofgas wordt gegenereerd door elektrolyse, de benodigde 
elektriciteit is afkomstig van een PV-installatie. Het geproduceerde waterstof wordt opgeslagen 
onder een druk van 350 bar met een maximum capaciteit van 50 kg. De dispensers voeden heftrucks 
en personenwagens. In de regio Helmond wordt tevens eenzelfde tankstation geplaatst. Er is ook een 
openbaar waterstofstation dat de mogelijkheid biedt om vloeibare waterstof te tanken. Dit station is 
gelegen te Ruisbroek (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Het is eigendom van Total en het station is 
gebouwd in overleg met BMW om de BMW7 waterstofmotor te promoten bij de Europese politici.  
 

 
Figuur 58: Waterstofstations in Europa (Copyright H2stations.org by LBST) (Ref. 30) 

In Europa begint er stilaan een waterstofcultuur te ontstaan. Er zijn al een 80-tal 
waterstoftankstations (Fig. 58) geplaatst in Europa. Landen zoals Duitsland, Denemarken, Italië en 
Groot-Brittannië nemen de overgrote meerderheid voor hun rekening. 
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4.5 Tanklocaties in België en Nederland  

 
In Nederland (Fig. 59)  zijn er ondertussen een honderdtal openbare CNG-tankstations geplaatst, 
waarbij men in de nabije toekomst een streefdoel heeft van 300 stations. In België (Fig. 60) zal het 
aantal aardgasstations gestegen zijn tot 36 tegen eind 2014.  
 
Het aantal openbare LNG-stations ligt voorlopig nog veel lager. Momenteel zijn er 4 LNG-stations in 
België en Nederland (Fig. 61). Dit aantal zal vermoedelijk wel sterk stijgen in de komende jaren. 
 
 

 
Figuur 59: CNG-stations in Nederland (Ref. 31) 
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Figuur 60: CNG-tankstations in België (Ref. 32) 

 
Figuur 61: LNG-stations in Nederland en België (Ref. 33) 

De laatste jaren zijn er al een paar stappen gezet in het uitbreiden van de tankmogelijkheden in 
België en Nederland. Hierbij heeft Nederland zeker een voorsprong op België. Het bestaande aantal 
tankstations zal voorlopig nog niet voldoende zijn om de consument te overtuigen van een 
overschakeling naar CNG-voertuigen. Hiervoor moet het aantal tankstations aan snelwegen en in 
binnensteden nog sterk uitbreiden. Het plaatsen van een thuisvulstation is natuurlijk wel een goede 
en praktische optie voor de consument indien er een aardgasdistributieleiding aanwezig is in de 
omgeving van zijn woning of bedrijf.  
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BESLUIT 
 
Het gebruik van biomethaan en waterstof heeft goede toekomstperspectieven. De 
milieuvriendelijkheid en de blijvende beschikbaarheid zijn de grootste troeven van deze groene 
gassen. De beperkte infrastructuur en de problemen betreffende autonomie zijn momenteel de 
grootste struikelblokken die het volledig doorbreken van deze technologie tegenhoudt. 
Desalniettemin zijn er verschillende bedrijven en constructeurs van wagens en motoren aan het 
inzetten op het gebruik van bio-CNG en bio-LNG in de mobiliteit.  
Voor een absolute doorbraak van de techniek in de mobiliteit is er een inspanning nodig van zowel 
de overheid als van de automobielsector. 
De automobielsector moet proberen het gewicht te reduceren zodat er minder vermogen nodig is 
om een voertuig aan te drijven. Het gebruik van nieuwe en lichtere materialen biedt hiervoor een 
oplossing. Er moet ook op elke aandrijftechnologie ingezet worden zodat er een groot aanbod is en 
de consument een keuze kan hebben uit een technologie en meerdere modellen. 
De overheid moet ervoor zorgen dat infrastructuur uitgebreid wordt. De informatie moet ook 
verspreid worden tot bij de consument. De techniek is bij de meesten nog onbekend en onbemind. 
Een beleidskader op lange termijn zou investeerders ook stimuleren om deze techniek verder te 
ontwikkelen.  
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