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Feiten over Groengas  

§  Groengas: hernieuwbare variant van aardgas door 

biogas op te waarderen 

§  Uit reststromen: rioolwater, GFT, mest, gras  

§  Voldoet aan duurzaamheidskenmerken NTA 8080  

§  90 miljoen m3 productie in 2014  

§  >100 miljoen m3 in 2015 

§  11.000 voertuigen 

§  Potentie uit vergisting: 

§  2020: 750 miljoen m3 

§  2030: 2,2 miljard m3 

§  Minimaal 73% CO2 reductie well to wheel  

§  =>De schoonste, beschikbare en betaalbare 

brandstof  

 



			

			

Brandstofvisie geeft 3 sporen aan 
om doel te bereiken 

§  Efficiencyverbetering fossiel 

§  Rijden op (groen)gas 

§  Elektrisch rijden / rijden op 
waterstof 



			

			

  

 

 

 

 

 

Source: Ecorys op basis van TNO / CE (2012), Brandstoffen voor het wegverkeer – Kenmerken en perspectief. 

 
		

Well-to-wheel 

Indirect Direct 

Tank-to-wheel 

Direct 

CO2-emission Greengas Natural Gas Petrol Diesel LPG Green Power Grey Power Plug-in-hybrid Full Hybrid 

Tank-to-weel 120-145 120-145 150-180 130-160 110-150 0 0 100-165 120-180 

Well-to-wheel 30-55 130-175 180-210 160-190 155-185 10-40 75-90 110-170 115-180 

Groengas is well-to-wheel de schoonste 
brandstof in de Nederlandse energiemix  

Source: Ecorys op basis van TNO / CE (2012), Brandstoffen voor het wegverkeer – Kenmerken en perspectief. 



			

			

LPG 

Rijden op groengas levert grote 
bijdrage aan emissiereductie 

PM & NOX 
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Fact 1: Brede beschikbaarheid van 
voertuigen (af-fabriek en retrofit) 

§  Voldoende voertuigen: Veel fabrikanten hebben 
modellen af-fabriek die rijden op groengas (CNG), 
bovendien is een groot aantal benzine voertuigen 
eenvoudig om te bouwen 



			

			

Fact 2: Rijden op groengas draagt 
bij aan de biobased economy 

§  Groen gas is de CO2 neutrale variant van aardgas en de 
schoonste brandstof. Het wordt gemaakt uit de inhoud 
van je groene kliko, rioolslib, snoeihout, bermgras of 
koeienmest (dus lokaal geproduceerd uit afval!) 



			

			

Fact 3: De actieradius is in de 
meeste gevallen ruim toereikend 

Op een volle tank rijd je 250 tot 500 kilometer, afhankelijk 
van het type auto 



			

			

Fact 4: Tanken gaat snel en kan 
op veel plekken 

§  Groengas tanken duurt 3 
minuten en kan in Nederland 
al op 145 tankstations, wat 
betekent dat er een landelijk 
dekkend netwerk is 

§  In Europa kun je terecht bij 
meer dan 3000 tankstations, 
waardoor je gewoon door kunt 
rijden naar je internationale 
klant of vakantiebestemming 



			

			

Fact 5: Niet alleen het milieu 
profiteert 

§  Bovenop de goede restwaarde en lage 
onderhoudskosten rijd je op groengas erg goedkoop, 
per kilometer gemiddeld 15% goedkoper dan diesel of 
LPG en 50% goedkoper dan benzine 



			

			

Hoe ver kun je rijden voor                      ? 
 
 
BENZINE   646 KM. 
 
DIESEL       1015 KM. 
 
LPG            1111KM.  
 
GROENGAS   1240 KM. 

Met CNG kom je verder… 
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Kostencalculator op website van 
Groen Gas Nederland 
 

§  Direct inzicht op basis 
van kenteken, 
postcode en 
jaarkilometrage 

§  Biedt à la minute een 
duidelijke 
kostenindicatie voor 
zowel bedrijven als 
particulieren 



			

			

Voordeel in verbruikskosten nu vaak nog 
onvoldoende t.o.v. meerinvestering bij aanschaf 



			

			

Communicatie 

§  Doelgroepen 
§  Boodschap 
§  Middelen 
§  Kanalen 



			

			

Doelgroepen 

§  Doelgroepen onvoldoende bekend met de feiten van 
‘rijden op groengas’ 
§  Consumenten 
§  Bedrijven/fleetowners 
§  Leasemaatschappijen 
§  Importeurs en dealers 
 

§  Rijden op groengas moet nog ‘volwassener’ worden 



			

			

Boodschap 

§  Eenduidige informatie van verschillende kanten 
§  Duidelijkheid over de feiten 
§  Alle betrokken partijen spreken herkenbaar dezelfde taal 

§  Zichtbaar duurzaam ondernemen 

§  ‘Kostenvoordeel en milieuvoordeel gaan hand in hand’ 

§  Gerenommeerde partijen hebben hier alle vertrouwen in 
en handelen hier ook naar (vertrouwen!) 



			

			

Inventarisatie middelen 

§  Website Groen Gas Nederland 
§  Wat is groengas? 
§  Beschikbaarheid modellen en vulpunten 
§  Factsheet 
§  Calculator 
§  Etc. 

§  Demo’s? 
§  Private lease aanbod? 



			

			

Communicatiekanalen 

§  Websites partners 
§  Showroom dealer 
§  Gemeenten 
§  Lokale evenementen 
§  Lokale dag- en weekbladen 
§  Bedrijvennetwerken 

§  =>bepalen wat de gezamenlijke boodschap moet zijn 
§  =>bepalen wie wat kan bijdragen 



			

			

Alternatieve boodschappen 

§  Tanken duurt wel 3 minuten en kan op slechts 145 
punten in Nederland 

§  De actieradius is slechts 250-500 kilometer. Na Keulen 
moet je dus alweer tanken  

§  Financieel voordeel is slechts 500 euro per jaar 

§  Met de auto naar Oostenrijk voor 12 euro p.p.? Nee, 
bedankt! 



			

Rijden op groengas 
 

marcel.vos@groengas.nl 
www.groengas.nl 


