
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Markt	  voor	  (bio)LNG	  en	  bio-LPG	  ontwikkelt	  zich	  snel	  
	  
Op	  14	  maart	  werd	  bij	  de	  Gate	  Terminal	  op	  de	  Maasvlakte	  twee	  jaar	  na	  de	  eerste	  de	  
duizendste	  tankwagen	  gevuld	  met	  vloeibaar	  aardgas	  (LNG).	  Het	  tekent	  de	  snelle	  groei	  
van	  kleinschalig	  gebruik	  van	  LNG.	  Bijna	  zeventig	  belangstellenden	  waren	  aanwezig	  bij	  
ACRRES	  in	  Lelystad	  om	  kennis	  op	  te	  doen	  over	  deze	  ontwikkelingen.	  De	  door	  de	  
projectgroep	  georganiseerde	  dag	  gaf	  een	  mooi	  overzicht	  van	  de	  huidige	  markten:	  
wegtransport,	  binnenvaart	  en	  industrie	  en	  van	  de	  productie	  van	  bio-‐LNG	  en	  biopropaan.	  
	  

	  
Primagaz	  ontwikkelde	  compacte	  LNG-tanks	  voor	  gebruik	  in	  de	  industrie	  
	  
Transportbrandstof	  is	  de	  eerste	  optie	  voor	  kleinschalige	  LNG-‐toepassingen.	  Robert	  
Goevaers	  van	  het	  Nationaal	  LNG	  Platform	  vertelde	  dat	  er	  al	  28	  grote	  Nederlandse	  
transportbedrijven	  LNG	  gebruiken	  in	  trekkers.	  De	  productie	  van	  bio-‐LNG	  is	  voor	  de	  
langere	  termijn	  nodig	  voor	  de	  duurzaamheidseisen	  van	  bedrijven	  als	  Ahold,	  IKEA,	  Flora	  
Holland	  en	  Lidl,	  die	  nu	  pioniers	  zijn	  met	  LNG.	  Binnen	  het	  platform	  is	  er	  dan	  ook	  een	  
werkgroep	  Bio-‐LNG	  opgericht.	  Bij	  de	  binnenvaart	  zijn	  het	  vooral	  de	  Europese	  eisen	  voor	  
schone	  motoren	  die	  LNG	  interessant	  maken.	  Men	  mikt	  vooral	  op	  de	  Rijnvaart.	  Met	  één	  
container	  LNG	  kun	  je	  van	  Rotterdam	  naar	  Bazel	  en	  terug.	  Cryonorm	  realiseerde	  het	  
eerste	  LNG-‐station	  dat	  binnenvaart	  en	  vrachtvervoer	  bedient.	  
Primagaz	  en	  Titan	  LNG	  leveren	  al	  aan	  meerdere	  buitenlandse	  industrieklanten	  LNG	  per	  
tankauto.	  Het	  gaat	  in	  eerste	  instantie	  om	  vervanging	  van	  zware	  olie	  en	  stookolie	  voor	  
stoomketels	  en	  ovens.	  De	  lage	  olieprijs	  is	  op	  dit	  moment	  een	  handicap	  maar	  Ronald	  van	  
Selm	  meldde	  dat	  de	  eerste	  tanker	  met	  goedkoop	  LNG	  uit	  schaliegas	  vanuit	  de	  VS	  
onderweg	  is	  naar	  de	  Gate	  Terminal.	  
Bio-‐LNG	  heeft	  nu	  nog	  een	  hoge	  kostprijs	  en	  is	  afhankelijk	  van	  steun	  uit	  SDE+	  of	  
biotickets	  in	  de	  transportsector.	  Attero	  in	  Wijster	  is	  net	  gestart	  met	  aflevering	  van	  bio-‐
LNG	  uit	  een	  installatie,	  die	  4	  miljoen	  m3	  biogas	  per	  jaar	  verwerkt.	  Bij	  ACRRES	  in	  Lelystad	  



is	  een	  proefinstallatie	  gebouwd	  voor	  vloeibaar	  maken	  van	  biogas	  op	  boerderijschaal.	  De	  
techniek	  is	  hier	  helemaal	  Nederlands	  met	  een	  in	  Son	  gebouwde	  Stirling	  cryogenerator,	  
biogasopwerking	  van	  DMT	  te	  Joure,	  een	  door	  Cryonorm	  in	  Alphen	  a/d	  Rijn	  gebouwde	  
installatie	  naar	  ontwerp	  van	  Osomo	  te	  Heteren.	  De	  gasopwerking	  is	  nodig	  omdat	  voor	  
de	  cryogenerator	  niet	  meer	  dan	  500	  ppm	  CO2	  in	  het	  methaangas	  wenselijk	  is.	  
Primagaz	  introduceert	  dit	  najaar	  biopropaan.	  De	  samenstelling	  is	  identiek	  aan	  de	  
bekende	  LPG,	  vertelde	  Arnout	  Slooff.	  Men	  heeft	  een	  exclusief	  contract	  met	  Neste.	  
Biopropaangas	  komt	  vrij	  bij	  de	  productie	  van	  biodieselfabriek.	  Neste	  bouwt	  bij	  haar	  
fabriek	  in	  Rotterdam	  een	  installatie	  om	  dit	  gas	  vloeibaar	  te	  maken,	  een	  investering	  van	  
60	  miljoen	  euro!	  Waar	  bio-‐LPG	  het	  meest	  interessant	  is,	  zal	  afhangen	  van	  het	  
overheidsbeleid	  t.a.v.	  accijns	  en	  steun	  voor	  duurzame	  energie.	  
De	  beschikbaarheid	  van	  biomassa	  is	  uiteraard	  essentieel	  voor	  de	  toekomstige	  
ontwikkelingen.	  Chris	  de	  Visser	  van	  ACRRES	  gaf	  in	  zijn	  lezing	  en	  bij	  de	  rondleiding	  
inzicht	  in	  de	  kansen	  voor	  de	  teelt	  van	  algen	  en	  zeewier.	  Dat	  blijkt	  in	  de	  harde	  praktijk	  
erg	  moeilijk	  en	  het	  energieverbruik	  voor	  oogsten	  en	  bewerken	  is	  erg	  hoog.	  Een	  
onverwacht	  positief	  resultaat	  bereikte	  ACRRES	  met	  de	  voorbewerking	  van	  natuurgras.	  
Met	  een	  Molares	  hamermolen,	  die	  werkt	  volgens	  het	  principe	  van	  een	  koeienkies,	  neemt	  
de	  biogasproductie	  sterk	  toe.	  
De	  potentie	  voor	  biogas	  en	  de	  beschikbaarheid	  van	  biomassa	  werd	  door	  meerdere	  
sprekers	  behandeld.	  Op	  een	  volgend	  seminar	  zal	  de	  projectgroep	  ingaan	  op	  de	  optie	  
Power-‐to-‐Gas	  voor	  de	  productie	  van	  biomethaan.	  
	  

	  
Mestcovergisters,	  wkk,	  cryogenerator	  en	  gasopwerking	  bij	  ACRRES	  in	  Lelystad	  
	  
De	  presentaties	  van	  deze	  dag	  zijn	  te	  vinden	  op	  
http://www.biowkk.eu/presentaties-verslag-lokale-toepassingen-bio-lng	  	  


