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Wij willen een actieve rol spelen in de energietransitie. 
Vóór 2050 wilt Shell haar carbon footprint hebben 
gehalveerd. Het vergroenen van ons transport over 
water draagt bij aan dat doel. Door de inzet van de 
LNG-schepen van Plouvier zijn de eerste stappen in 
co2 besparing van ons transport over water gezet. 

Waarom LNG? 

Zowel de brandstof alsook de infrastructuur is er al. Dit 
stelt ons in staat om nú al te beginnen met een eerste 
stap in co2 besparing met LNG, met in de toekomst 
de mogelijkheid om nóg meer co2 te besparen door 
de komst van Bio-LNG en synthetische LNG. Door 
met LNG te gaan varen zijn we in staat om stappen 
te maken in sectoren die moeilijk de decarboniseren 
zijn: zwaar transport over weg en water (scheepvaart). 
En belangrijker misschien nog wel: LNG heeft veel 
minder uitstoot van NOx en fijnstof en is daarmee 
echt een véél schonere brandstof. Uiteraard sluiten 
wij niet de deur naar andere brandstoffenoplossin-
gen in de toekomst, maar voor bovengenoemde 
sectoren is LNG op dit moment de enige oplossing.

Hoe draagt LNG bij aan jullie carbon footprint?

Door de inzet van LNG-transport over water hebben 
wij een veel betere footprint met betrekking tot onze 
logistieke activiteiten. We maken zelf gebruik van een 
rapport dat aangeeft dat LNG een 23% lagere co2-
uistoot heeft. Dat wordt zeker in onze keten meege-
nomen. Op het moment hebben wij 3 LNG-schepen 
voor ons varen, daarmee zijn de eerste stappen 
gezet. Op basis van onze eerste ervaringen geloven 
wij sterk dat we op deze weg verder moeten gaan!

Ervaring tot nu toe? 

Als pionier loop je altijd tegen een paar beperkingen 
op, zoals de beschikbaarheid van vaste bunker- 
stations. Daar moet je rekening mee houden. Dat 
is het lot van de pionier en lost zich vanzelf op. 

 
Uiteraard zijn er meerdere plekken waar je truck-to-
ship kunt bunkeren. Dat is een goede oplossing voor 
de beginfase, maar doen wij met de komst van vaste 
bunkerstations liever niet meer. Wij zijn op zoek naar 
goede, efficiënte en veilige bunkermogelijkheden 
waar onze transporteur altijd terecht kan. Het vas-
te bunkerstation van PitPoint.LNG in Keulen is zo’n 
oplossing. Die ligt perfect op onze transportroute. 

Verschil vast bunkerstation en truck-to-ship? 

Bij truck-to-ship bunkering moeten de truck en het 
schip tegelijkertijd op dezelfde locatie staan. Dit 
zorgt - helemaal in de logistiek - altijd voor afstem-
mingsproblemen. Dat is voor 1 LNG-schip nog wel te 
managen, maar met meerdere schepen wordt dit niet 
meer werkbaar en moet je op zoek naar een perma-
nente oplossing zoals die van PitPoint.LNG. Het is fijn 
dat onze transporteur Plouvier daar altijd terecht kan. 

Tip voor andere verladers? 

Als je ziet hoe snel de energietransitie gaat en de 
stappen die daarin gemaakt worden, denk ik dat 
bedrijven zich nu al zouden moeten oriënteren wat 
de mogelijkheden zijn om hun transport te vergroe-
nen. Steeds meer (eind)klanten eisen dat er stappen 
worden gezet in Co2-reductie en dat vertaalt zich 
terug de keten in. Als die vraag er nu nog niet ligt, 
dan gaat die er nog wel komen. Mijn tip? Wacht 
niet langer op het perfecte alternatief. LNG biedt 
de mogelijkheid om hier nú al mee te starten. 

"Door de inzet van 
LNG-transport over water 
hebben wij een veel betere 
footprint met betrekking tot 
onze logistieke activiteiten."



Antoine Struyf 
Manager Plouvier Transport

Toen onze klant Shell vroeg of wij ook transport 
over water middels LNG aangedreven schepen 
mogelijk konden maken, kwam dat precies op het 
juiste moment. We waren reeds bezig met verjon-
ging van de vloot, waarbij wij zelf ook in wilden 
zetten op vergroening en minder emissies. Inmid-
dels hebben wij 3 LNG-schepen in de vaart. 

Waarom LNG?

Wij doen ons best mee te doen aan vergroening 
en vermindering van emissies binnen de scheep-
vaart. Toen wij in 2015 aan het oriënteren waren 
naar alternatieve brandstoffen, sprak men met name 
over elektrisch aangedreven schepen. Nu praat 
men over waterstof. Maar zowel toen als nu zijn die 
veelbesproken brandstoffen nog lang niet op een 
punt dat het werkbaar is daarmee te varen. Er is 
nog helemaal geen waterstof-tanknetwerk en ik kan 
moeilijk in elke stad aanmeren om de batterij van 
het schip op te laden. Naar ons weten is er voor de 
transportbranche dan ook geen beter alternatief voor 
diesel dan LNG. In 2015 niet, en nu nog steeds niet. 

Is LNG bunkeren niet 'gevaarlijk'?

Veel mensen denken dat LNG gevaarlijk is, maar  
dat is het op zich niet. Zolang je weet hoe je 
LNG moet bunkeren, kan iedereen het doen. 
Wij streven daarnaast met de safety-afdeling van 
Plouvier naar uniformiteit. Daarom zijn we erg te-
vreden met het vaste bunkerstation van PitPoint.
LNG in Keulen. Daar heb je telkens exact de-
zelfde routine, met vaak dezelfde mensen. Die 
routine maakt het veiligheidsniveau hoog. 

Verschil vast bunkerstation en truck-to-ship? 

Bij truck-to-ship bunkering moet er lang van te 
voren een aanvraag gedaan worden. Daarnaast 
gaat bunkeren op een vast bunkerstation veel snel-
ler.  We merken dat de schippers al vertrouwd raken 
met de manier van werken. Door de vaste locatie 
en dito routine gaat alles soepeler en makkelijker.  

 
Toekomstbeeld

Ook havens zien steeds meer de voordelen van  
schonere brandstof. Rotterdam is daar onder  
andere een mooi voorbeeld van. Daar krijg je  
korting als je kan aantonen dat je minder emissies 
produceert dan een conventioneel aangedreven 
schip. Dat is een extra (financieel) voordeel van varen 
op LNG. Het zal niet lang duren voordat ook 
overheden emissie-verplichtingen op gaan leggen. 

Voor(oor)delen?

Men zegt dat een terugverdientijd van een LNG-
schip langer duurt dan een diesel-schip, maar het 
is maar hoe je het bekijkt. Je kan ook zeggen: ik 
eis meer vracht. De exacte getallen ken ik niet, 
maar men zegt ook dat een LNG aangedreven 
motor stiller is dan een gasolie motor.  Daarnaast 
heb je natuurlijk nog minder emissies én minder 
co2. Dat zijn toch allemaal positieve zaken?! 

"Minder emissies én  
minder co2, dat zijn toch  
allemaal positieve zaken?!"
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