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HET REDUCEREN VAN CO 2 UITSTOOT IS EEN BELANGRIJK

de afgelopen jaren ontwikkeld tot volwassen product waarbij Nederland

THEMA BINNEN TRANSPORT EN LOGISTIEK WAARBIJ LOGISTIEK

met een toegenomen LNG-dichtheid voorop loopt in Europa. LNG is een

DIENSTVERLENERS EN VERLADERS VEELAL SAMEN OPTREKKEN.

fossiele brandstof en in ruime mate beschikbaar. Container Terminal

VOOR CONTAINER TERMINAL DOESBURG IS VERDUURZAMING

Doesburg gelooft in LNG als schone, stille en veilige brandstof en zorgt

VAN DE LOGISTIEKE KETEN EEN ESSENTIEEL SPEERPUNT IN

voor verduurzaming van de logistieke keten.

HAAR STRATEGIE. WE HEBBEN DE AMBITIE OM VOORLOPER TE
ZIJN IN DE TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME TRANSPORTSECTOR

Fossielvrije bio-LNG

EN ANTICIPEREN DAARMEE OP DE TOEKOMST. DIT MAAKT

De inzet van trucks op LNG is de mogelijke aanzet tot transitie naar het

DAT CONTAINER TERMINAL DOESBURG EEN BELANGRIJKE

fossielvrije bio-LNG. Toepassing van bio-LNG heeft positieve invloed op

BIJDRAGE LEVERT MET BAANBREKENDE INNOVATIES IN DE

het emissieprofiel van de LNG-keten waarmee de CO2-prestaties van

SECTOR. CONTAINER TERMINAL DOESBURG HAD DE PRIMEUR

LNG verder verbeteren. Bio-LNG kan onder andere worden gemaakt

VAN HET EERSTE MULTIMODALE LNG-VULSTATION OP EEN

van methaan dat vrijkomt tijdens de vergisting van agrarische

BINNENVAARTTERMINAL IN EUROPA VOOR HET AFVULLEN VAN

reststromen, zoals houtresten en afval. Met de toepassing van bio-LNG

ZOWEL TRUCKS ALS SCHEPEN.

kan een volgende flinke deuk worden geslagen in de emissies van de
transportsector. Het gebruikt leidt tot een daling CO2 uitstoot met liefst

CONTAINER TERMINAL DOESBURG ZET IN OP VERDERE

80% vergeleken met diesel. De potentie van duurzaam geproduceerde

VERDUURZAMING VAN DE LOGISTIEKE KETEN MET LNG

bio-LNG wordt momenteel onderzocht en uitgewerkt met als
vanzelfsprekende voorwaarde dat de voedselketen onaangetast blijft.

Onze brandstofvisie voorziet in een transitie van schoon, naar schoner naar
uiteindelijk emissievrij. LNG is de komende jaren speerpunt binnen onze

Schoner

duurzaamheids- én businessstrategie.

CO2-uitstoot is medeveroorzaker van de temperatuurstijging op aarde. Dit
probleem vraagt om een oplossing. Zeker het vrachtvervoer over de weg

Wat is LNG?

staat hier voor een uitdaging. Ten tijde van de crisis daalde de CO2-uitstoot.

LNG staat voor Liquefied Natural Gas, ofwel vloeibaar aardgas. Aardgas

Nu we de crisis achter ons hebben gelaten en de mobiliteit weer aantrekt,

wordt al tientallen jaren ingezet als brandstof in de vervoerssector. Van

zal de CO2-uitstoot weer toenemen. Aardgas en bio-gas zijn een alternatief

de fossiele brandstoffen is aardgas het schoonst. Wanneer aardgas

voor brandstof voor vrachtwagens. Door over te schakelen op het gas LNG

wordt gekoeld, wordt het vloeibaar en neemt daardoor substantieel

(Liquefied Natural Gas) is een CO2-reductie van 10 tot 20 % mogelijk ten

minder volume in dan gasvormig aardgas. LNG kan makkelijker worden

opzichte van diesel. Wanneer wordt overgeschakeld op bio-LNG is er een

opgeslagen.

veel grotere CO2-reductie mogelijk.

Waarom LNG?
LNG verbrandt schoner dan diesel en levert aanzienlijk minder uitstoot
van fijnstof en CO2. Daarbij zijn de trekkers stiller dan een conventionele
dieseltruck. De LNG truck is gecertificeerd voor stille distributie buiten
venstertijden en kan daardoor flexibel ingezet worden en meer werk
verzetten. Bovendien doen de nieuwe LNG-trucks niet onder voor
dieseltrucks in comfort, pk’s, trekkracht en actieradius. LNG heeft zich
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LNG motoren produceren 95%
minder f ijnstof en 15% minder
CO 2 uitstoot t.o.v. diesel motoren

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN LNG?

een vrachtwagen met een gasmotor 72 dB(A). Dat is gelijk aan een
personenauto. Een normale vrachtwagen produceert 82 dB(A). Om

Luchtkwaliteit

een beeld te geven van het effect: iedere 3 dB(A) geluidsreductie is een

Duurzaamheid gaat niet alleen over de CO2-uitstoot. Luchtkwaliteit is

halvering van het geluid (logaritmische schaal). In bijgaand schema een

voor de korte termijn zo mogelijk nog veel belangrijker omdat dit direct

vergelijking in dB(A)’s en procentueel.

van invloed is op de gezondheid. Ongeveer vijf jaar geleden dreigde een
bouwstop, omdat Nederland niet kon voldoen aan de Europese normen.

Veiligheid

Voor luchtkwaliteit zijn NOx- gehalte en fijn stofconcentraties bepalend.

Vrachtwagens met een LNG-motor maken substantieel minder geluid.

In de onderstaande figuren worden voor beide emissies het niveau van

Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor bevoorrading van winkels

gasmotoren vergeleken met de Euro VI norm (Iveco). Deze norm is per 1

op verkeersluwe momenten: in de vroege ochtend of late avond.

januari 2014 van kracht gegaan.

Bevoorrading is op die momenten veiliger. Daarbij is LNG een veilige
brandstof. LNG is niet giftig en niet corrosief (bijtend). Het heeft daarbij

FIJNSTOF EMISSIE | PM

een hoge verbrandingstemperatuur, ruim 2 keer hoger dan diesel. LNG is
bovendien lichter dan lucht. Ofwel het stijgt direct op van elke mogelijke
ontstekingsbron mocht het ontsnappen.

LNG is een transitie brandstof
De CO2 reductie van LNG is 15%. LNG is een transitie brandstof naar biolng, waarbij de volgende aspecten van belang zijn:

•
-93%

Vervangen van LNG door bio-LNG is 1-op-1 mogelijk omdat de
overstap geen andere eisen stelt aan motoren en/of tankstations.

•

Met de overstap van LNG naar bio-LNG zijn de bestaande voordelen
ten aanzien van het leefklimaat (geluid en lucht) geborgd.

•

De natte bio-massa stroom is bij uitstek geschikt voor vergisting en
kent weinig andere toepassingsmogelijkheden.

Euro 6 Limit

Iveco Cursor 9

Iveco Cursor 8 CNG / LNG

•

Er is ongeveer 70 Petajoule (ECN) beschikbaar in Nederland die kan
worden ingezet. Bij verdere ontwikkeling van vergassing en powerto-gas is er duidelijk meer zicht op deze duurzame brandstof.

STIKSTOFDIOXIE EMISSIE | NOx

•

Bio-brandstoffen zijn voor de middellange termijn stap naar een
verregaande CO2 reductie.

Continuïteit door duurzaamheid en innovatie; transitie
naar emissievrij

-38%

Container Terminal Doesburg staat voor continuïteit op de lange termijn
en sorteert al sinds het begin van haar bestaan voor op de toekomst.
Daarbij passen inspanningen om vervoer beter en schoner te maken. In
een sterk veranderende sector zijn we constant op zoek naar duurzame
innovatieve oplossingen voor de transportsector. We zitten met onze
leveranciers bovenop de technologische ontwikkelingen. We investeren
uitsluitend in nieuwe initiatieven wanneer goed voor de klant, voor het
milieu en voor de continuïteit van het bedrijf.

Euro 6 Limit

Iveco Cursor 9

Iveco Cursor 8 CNG / LNG

Geluid
Veel woningen in Nederland voldoen niet meer aan de wettelijke
geluidsnorm, als gevolg van de toename van de verkeersintensiteit.

Wilt u uw transport verduurzamen
met Container Terminal Doesburg?

Woningen die een geluidsniveau hebben hoger dan 60 dB(A), komen
in aanmerking voor sanering. Het aantal woning met geluidsoverlast

Neem direct contact op met:

groeit nog steeds. Ongeveer 50% van de overlast is terug te voeren op
verkeerslawaai. Vrachtwagens met LNG-motoren maken aanzienlijk
minder geluid. In een test volgens het PIEK-protocol produceerde
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