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Achtergrond 

• Verkennende studie uitgevoerd door STC-NESTRA en EICB in opdracht voor 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu “kwantitatieve verkenning LNG 
potentieel binnenvaart” 

  

• Waarom LNG en binnenvaart= 

 
– Kosten effectieve oplossing om te voldoen aan Stage V NRMM, voor grootverbruikers die 

verantwoordelijk zijn voor groot deel brandstofverbruik en emissies  

– Grote verbetering luchtkwaliteit 

– Met bijmenging BioLNG ook naar CO2 neutraal op termijn, onder voorwaarde dat methaanslip 
onder controle is 

 



Scenario’s 

• Potentieel voor positieve business case is vooral afhankelijk van: 

 

– Prijsvoordeel LNG brandstof ten opzichte van de conventionele gasolie 

 

– Hoogte van de meerprijs in de investering in een LNG tank en aandrijving 
in vergelijking met een conventionele aandrijving (dieselmotor) 



Onderzoeksvragen 

 

• Hoeveel schepen hebben potentie voor gebruik van LNG als brandstof op 
basis van een positieve business case?  
(=> dus zonder subsidie) 

 

• Welk deel van het brandstof verbruik in kan bestaan uit LNG? 

 

• Wat betekent dit voor de emissies van CO2, NOx en fijnstof? 



Uitkomst scenario’s 
 Scenario 1 2 3 4 

Investeringskosten (factor)  1,00 0,95 0,9 0,85 
Terugverdientijd bank (jaren)  12 12 12 12 

Prijsvoordeel LNG t.o.v. diesel, 
omgerekend per liter diesel (€)   € 0,05   € 0,17   € 0,27   € 0,35  

 
Aantal schepen   

 ’80-84 m.' 782 3 66 108 

 '85-86 m.' 841 37 197 299 

 '87-109 m.' 438 34 260 453 

 '110-134 m.' 838 112 591 738 

 '135 m. of meer'. 278 22 115 201 

 koppelverband 138 49 75 85 

 500-999 kW duwboten 218 2 5 19 

 1000-2000 kw duwboten 69 2 7 10 

 >2000kw duwboten 25 6 20 22 22 

Potentieel aantal schepen op LNG 6 281 1338 1935 
Brandstof m3 21774 221271 592731 739914 

% vloot, aantal schepen W-Europa 0% 4% 19% 27% 
% brandstof verbruik W-Europa 2% 18% 50% 62% 



Bijdrage LNG luchtkwaliteit 

• Aandrijving op LNG levert een grote bijdrage aan de reductie van 
schadelijke stoffen, dus draagt bij aan verbetering luchtkwaliteit.  
Emissie profiel Stage V LNG aandrijving: 

 1,8 gram NOx per kWh 

 0,01 gram Fijnstof (PM) per kWh 

 

• Reductie Stage V LNG motor ten opzichte van CCR2 diesel motor: 

 6,0 -> 1,8 gram = -70% uitstoot NOx per kWh 

 0,200 -> 0,01 gram = -99,5% uitstoot fijnstof per kWh 

 

 



NOx emissie – autonoom scenario 



NOx emissie - optimisch LNG scenario  



PM emissie – autonoom scenario 



PM emissie - optimisch LNG scenario 



Bijdrage LNG luchtkwaliteit 
 

• NOx emissie reductie van 31% naar 46% in 2040 ten 
opzichte van 2016, 
=> 1,5 keer meer reductie NOx bij optimistisch LNG 
scenario 

 

• Fijnstof (PM) emissie reductie van 43% naar 60% in 
2040 ten opzichte van 2016 
=> 1,4 keer meer reductie fijnstof bij optimistisch LNG 
scenario 

 



Bijdrage LNG aan beperken uitstoot 
broeikasgassen 

• Iedere vervanging naar (conventioneel/fossiel) LNG levert circa 20% reductie 
CO2 uitstoot, onder voorbehoud dat de uitstoot van methaanslip 
verregaand is gereduceerd.  

 

• Door inzet BioLNG, 100% reductie CO2 uitstoot verondersteld.  
Aandeel BioLNG (volgens Brandstofvisie): 9% in 2030 en 18% in 2050. 
 
Kortom: de 100% CO2 reductie weegt voor 9% door in 2030 en voor 18% 
door in 2050, naast de 20% reductie voortkomend uit toepassing van fossiel 
gewonnen LNG. 

 
• Dit leidt tot een reductie van 12% CO2 uitstoot tussen 2015 en 2040 in het 

optimistische LNG scenario 

 



Samenvattende conclusies 

• Het prijsvoordeel van LNG ten opzichte van 1 liter diesel wordt verwacht 
tussen 5 en 35 cent 

 

• Er is een beperkt schaalvoordeel op de kosten voor de meer-
investeringen: maximaal 15% lagere kosten bij grootschalige productie 
van LNG aandrijvingen en LNG tanks 

 

• De spreiding in het potentieel van LNG schepen en aandeel LNG in totale 
brandstofverbruik binnenvaart is groot: 

– Ondergrens: 6 schepen en 2% van het brandstofverbruik 

– Bovengrens: 1935 schepen en 62% van het brandstofverbruik 

 

• Het potentieel is met name gevoeligheid voor de spread in prijsvoordeel 
LNG ten opzichte van diesel 

 

 



Samenvattende conclusies 
• De potentiële bijdrage van LNG op de totale reductie van luchtkwaliteit 

emissies is groot. Vergroening gaat circa 50% sneller bij het optimistische 
LNG scenario: 

– NOx emissie reductie van 31% naar 46% in 2040 t.o.v. 2016 

– Fijnstof (PM) emissie reductie van 43% naar 60% in 2040 t.o.v. 2016 

 

• LNG als transitiebrandstof draagt direct bij aan een reductie van 
broeikasgassen (CO2) en daarmee aan de doelstellingen uit het klimaat 
akkoord van Parijs uit december 2015 (COP21), onder voorbehoud dat 
uitstoot van methaanslip verregaand is gereduceerd. Deze bijdrage zal 
daarbij verder toenemen bij een groter aandeel BioLNG in de 
brandstofmix.   

 

• Gezien de grote bandbreedte en de onvoorspelbaarheid van de spread 
tussen LNG en diesel is de feitelijke ontwikkeling van LNG in de markt 
onzeker, maar er is een significant potentieel. 
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