
Rĳden op Groengas (CNG)
Voordeliger én schoner



We willen graag onze mobiliteit behouden, maar het liefst zonder uitstoot van vervuilende 
stoffen die onnodige milieu- en gezondheidsschade aanrichten. Door te kiezen voor 
Groengas (CNG) kiest u voor een brandstof met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx 
en CO2; vele malen schoner dan benzine of diesel. CNG (Compressed Natural Gas ofwel 
aardgas) is een fossiele brandstof. Groengas is de biologische opvolger waarmee men 
nagenoeg CO2-neutraal rĳdt. Groengas wordt gemaakt uit biogas dat ontstaat bĳ vergis-
ting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. Wanneer u rĳdt op CNG, kunt u zonder 
voertuigaanpassingen ook rĳden op Groengas.

Personen- en bedrĳfsvoertuigen, vrachtwagens en bussen
Rĳden op Groengas (CNG) is, naast elektrisch rĳden, de snelst groeiende vorm van 
mobiliteit ter wereld. Wereldwĳd rĳden er al zo’n 10 miljoen voertuigen op Groengas 
(CNG). Niet alleen omdat het schoner rĳden is, maar ook omdat het voordeliger is dan 
traditionele brandstoffen. Het aantal Groengas (CNG)-voertuigen is in Nederland dan ook 
de afgelopen 5 jaar tĳd bĳna verdrievoudigd. De komende jaren zal het aantal personen- 
en bedrĳfsvoertuigen dat rĳdt op Groengas (CNG) verder toenemen. Om het maatschap-
pelĳk belang van schone lucht én verlaging van de CO2-uitstoot te onderstrepen, wordt 
door onze overheid schoon rĳden fiscaal en financieel gestimuleerd. 

CO2-emissie van een gemiddelde personenwagen (circa 950 – 1400 kg) volgens

Well To Wheel / Bron: CO2 emissiefactoren.nl

PitPoint app: waar kunt u tanken?
Met het groeiend aantal voertuigen op Groengas (CNG) breidt ook het aantal tankstations 
voor clean fuels uit. Alleen al in Nederland is er een landelĳk netwerk van bĳna 150 
Groengas (CNG)-tankstations wat komende jaren verder wordt uitgebreid. Handig is de 
gratis app met daarin alle tankstations voor Groengas (CNG), LNG en Waterstof in heel 
Europa. 

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.

Kiezen voor
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Schoner
Welkom in elke milieuzone

Voordeliger 
Dan diesel of benzine

Ruime keus
Personen - en bedrĳfsvoertuigen 

Landelĳk netwerk
Ca. 150 tankstations

Milieuvriendelĳk
Minder uitstoot van CO2
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Benzine (E95)
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http://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#brandstoffen_voertuigen

