
 
 
LNG Dual Fuel voor de binnenvaart 
 

Naam project LNG Dual Fuel voor de Binnenvaart  

Regeling Het betreft een incidentele subsidie die valt onder het 'Operationeel Programma Landsdeel 
West Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013' (OP Kansen voor West), 
zoals dat voor de  
periode 2007-2013 is opgesteld en door de Europese Commissie bij beschikking 
C(2007)3949 van 13 augustus 2007 is goedgekeurd. Het project valt in het kader van het 
programma OP Kansen voor West  
onder prioriteit 2 "Attractieve regio's", doelstelling 2.1 'Versterken economische vitaliteit met 
behoud van milieukwaliteit en maatschappelijke waarden'. 
Module 1 van de Omnibus Decentraal: Onderzoek en ontwikkeling projecten. De 
onderzoeksactiviteiten betreffen experimentele ontwikkeling.  

Looptijd project 1-1-2011 tot en met 30-6-2013 

Verwacht 
budget 

Totale subsidiabele kosten € 3.464.060    
EFRO-bijdrage €  1.200.000 (35% van de subsidiabele kosten). 
De overige financiering betreft private cofinanciering. 

Weblink link website kansen voor west: 
http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_easyfaq&task=cat&catid=45&Itemid=42 
Subsidiebeschikking 

Samenvatting Aanleiding 
Vloeibaar aardgas (LNG: Liquefied Natural Gas) wordt in verschillende studies aangehaald 
als dé brandstof van de nabije toekomst. De wereldvoorraden van aardgas zijn aanzienlijk 
groter dan de voorraden olie. LNG wordt  hiermee dan ook gezien als een uitstekende 
transitiebrandstof naar de energiedragers van de toekomst. Een ander voordeel van deze 
brandstof is dat bij de verbranding hiervan nagenoeg geen schadelijke emissies zijn en is de 
bijkomende CO2 uitstoot per energie-inhoud lager t.o.v. bijvoorbeeld gasolie. Het toepassen 
van LNG als brandstof bestaat al decennia lang, echter deze toepassingen hebben zich in de 
transportsector beperkt tot de Scandinavische landen. 
De binnenvaartsector staat bekend als een van de schoonste vervoersmodaliteiten. Een 
imago dat nog altijd overeen komt met de realiteit op het gebied van de hoeveelheden CO2 

uitstoot per vervoerde ton/km. Voor de andere schadelijke emissies is de binnenvaart echter 
ingehaald door de andere vervoersmodaliteiten. Het toepassen van aardgas als verbranding 
voor de binnenvaart zou kunnen leiden tot een aanzienlijke reductie van de uitstoot van deze 
schadelijke emissies.  
  
Er zijn momenteel echter een aantal obstakels, die grootschalige succesvolle toepassing van 
LNG in de binnenvaartsector in de weg staan.  
-          Vlootkarakteristiek: Allereerst kan gesteld worden dat binnenvaartvloot een lange 

levenscyclus heeft. Het grootschalig toepassen van nieuwe motoren zal in de binnenvaart 
daarom niet snel van de grond komen.. 

-          Kip-ei problematiek: Zonder geschikte eindgebruikers zal er geen nieuwe infrastructuur 
voor een andere brandstof, zoals LNG, worden ontwikkeld. Aan de andere kant zullen 
gebruikers geen gebruik maken van een nieuwe brandstof zolang deze niet (grootschalig) 
beschikbaar is.   
De Dual-Fuel technologie biedt de uitgelezen kans om deze obstakels weg te nemen en 
de impasse te beslechten. Deze technologie kan namelijk als upgrade toegevoegd 
worden aan een bestaande motor. Daarnaast stelt deze technologie de gebruiker ook in 
staat om op zowel LNG alsook op ‘gewone’ fossiele gasolie te varen.  

-          Stand der techniek: De stand van zaken op dit moment is dat het gebruik van LNG 
middels een Dual-Fuel motor technisch mogelijk is. De uitdaging is om de verschillende 
onderdelen geïntegreerd op een binnenvaartschip toe te passen in Nederland. In dit 
project wordt deze uitdaging aangegaan.  

http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_easyfaq&task=cat&catid=45&Itemid=42
http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/03/beschikking-LNG-Dual-Fuel-voor-de-binnenvaart.pdf


 
 

 

  

 
Om de obstakels weg te nemen is het initiatief ontstaan vanuit de binnenvaartmarkt, waarbij 
een consortium gevormd is om aan te tonen dat het gebruik van LNG in een Dual-Fuel motor 
technisch kan dat positief is voor het milieu en waarbij het voor de eindgebruiker ook een 
kostenvoordeel kan opleveren. Dit consortium bestaat uit de grootste 
binnenvaartbrancheorganisatie, namelijk het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
(CBRB) en de meest innovatieve binnenvaartondernemer Deen Shipping B.V. 
  
Doelstelling 
Doel van het ‘LNG Dual Fuel voor de binnenvaart’-project is het demonstreren van, en het 
experimenteren met het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) middels de Dual-Fuel 
technologie aan boord van een binnenvaartschip 
 
Uniek aan dit project is met name de toepassing van de zogenaamde “Dual Fuel technologie” 
waarmee op een combinatie van zowel gasolie als LNG gevaren kan worden. Doordat dit ook 
als retrofit binnen de bestaande binnenvaartvloot kan worden ingezet,wordt het mogelijk om 
een heel grote groep relatief eenvoudig gebruik te laten maken van LNG en kan een impuls 
worden gegeven aan de ontwikkeling van de benodigde nieuwe brandstofinfrastructuur. 
Naast de hoofddoelstelling zijn voor dit project de volgende doelen geformuleerd: 
-          Afhankelijkheid van olie reduceren: De voorraden aardgas zijn vele malen groter dan 

die van olie. 
-          Verbeteren van luchtkwaliteit: Het varen op LNG kan een aanzienlijke bijdrage leveren 

aan het reduceren van CO2 uitstoot. 
-          Wet- en regelgeving: Doel van dit project is het aantonen van de technische 

haalbaarheid voor het varen op LNG waarbij rekening wordt gehouden met de 
noodzakelijke veiligheidsaspecten.  

Contactpersoon 
overheid 

Joke van den Brink-Rozendaal, Afdelingshoofd Programmabureau West-Regio 
Provincie Flevoland 
Programma Management Europa 
Postbus 55 
8200 AB  LELYSTAD 
0320-265 480 
pmebeheer@flevoland.nl  
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