
LNG, de schoonste brandstof
voor vracht- en scheepsvervoer



Liquefied Natural Gas (LNG) ofwel vloeibaar aardgas; aardgas kennen we vooral van 
huishoudelĳk gebruik maar het wordt ook al heel lang toegepast als brandstof, met name 
bĳ zwaar transport zoals vrachtauto’s en schepen. Binnen de transportsector is het op dit 
moment de schoonste brandstof die voorhanden is. Daarnaast is deze brandstof ook 
economisch zeer aantrekkelĳk.

Makkelĳk, snel en veilig tanken
Het tanken van LNG-brandstof gaat gemakkelĳk, snel en veilig. In Europa zĳn er nu al meer 
dan 60 LNG-tankstations voor vrachtauto’s waarvan bĳna 20 in Nederland. PitPoint 
exploiteert het LNG-tankstation in Zwolle en werkt hard aan de ontwikkeling van nieuwe 
LNG-tank- en bunkerstations. In de gratis app van PitPoint vindt u alle Europese tankstations 
voor LNG en andere brandstoffen als Groengas/CNG en Waterstof.

Bio-brandstof: nog schoner en milieuvriendelĳker
Wie overstapt op LNG, kan in de toekomst moeiteloos de overstap maken naar het nóg 
schonere en meer milieuvriendelĳke bio-LNG, ook wel LBM (Liquefied Bio Methane) 
genoemd. LBM wordt geproduceerd uit diverse bronnen zoals afval en mest en kan lokaal 
worden opgewekt. Rĳden of varen op LBM reduceert de CO2-uitstoot op de hele keten met 
80% ten opzichte van diesel, en wordt gezien als de logische opvolger van LNG. Vrachtwa-
gens en schepen op LNG zĳn technisch ook geschikt voor LBM. 

Geschikt voor schone kilometervreters
Door aardgas te koelen tot -162°C, wordt het vloeibaar en daarmee LNG. Eenmaal 
vloeibaar is het volume van LNG 600 maal kleiner dan aardgas; waardoor er meer in een 
tank kan en daarmee de actieradius voor vrachtwagens, maar ook schepen, groter wordt. In 
de brandstoftank wordt LNG niet meer gekoeld; de isolatie van de tank houdt de tempera-
tuur laag. Door continu verbruik blĳft de druk en temperatuur in de tank stabiel. Dit maakt 
de brandstof vooral geschikt voor vrachtwagens en schepen die continu ingezet worden.

PitPoint maakt schoon rĳden bereikbaar
PitPoint clean fuels is leverancier van schone brandstoffen als Groengas/CNG, LNG, 
Waterstof en Elektriciteit. Om deze brandstoffen bereikbaar én betaalbaar te maken voor 
bedrĳven, overheden en particulieren bouwt PitPoint, op eigen initiatief en in opdracht, 
steeds weer nieuwe tank- en oplaadpunten. Meer weten over tanken en overstappen op 
schone brandstoffen: vraag vrĳblĳvend een clean fuel consult aan op www.pitpoint.nl.
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Schoner
LNG verbrandt veel schoner dan diesel: 

30% minder gezondheidsschade (NOx en PM10) 

dan diesel Euro VI-norm en 10% minder uitstoot 

van CO2.  Vervoer op LNG voldoet nu al aan de 

emissienormen die gesteld zĳn aan vrachtvervoer 

en scheepvaart. Zonder dat aanvullende 

oplossingen nodig zĳn (bĳv. roetfilters of ureum 

injecties).

Minder geluidsoverlast
Een LNG motor produceert 50% minder 

geluid dan een dieselmotor. Voor 

vrachtverkeer komt u in aanmerking voor een 

Piek-certificering waardoor u buiten de gebruike-

lĳke venstertĳden mag laden en lossen.

Kostenconcurrerend
De overstap is bĳ wegtransport 

kostenneutraal. De brandstof zelf is 

goedkoper dan diesel en heeft een hogere 

energiewaarde.

Stabiele prĳzen
Omdat aardgas over de hele wereld 

wordt gewonnen is de leveringszekerheid 

gegarandeerd en dus niet afhankelĳk van het 

Midden Oosten. Tevens is  hierdoor de prĳs veel 

stabieler dan van diesel. 


