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Inhoud en conclusie

Inleiding

Overheid en opdrachtgevers willen duurzamer wegtransport
Duurzaamheid is door de aandacht voor het klimaat steeds meer in beeld bij wegtransporteurs. Na jarenlange focus op de verbetering 
van de luchtkwaliteit ligt de prioriteit nu meer bij beperking van CO2-uitstoot. De route naar reductie kent twee wegen:

1. Verduurzaming nu: besparen met dieselvoertuigen

• Grootste effect door vervanging verzilverd  
• Truck labeling in aantocht voor verdere CO2-reductie
• Besparingsmogelijkheden diesel nog niet uitgeput
• Slimmere logistiek heeft ook groen potentieel
• Optimalisatie met techniek kan de vloot zuiniger maken
• Niet alleen de truck, ook (koel)trailers kunnen bijdragen aan  

CO2-reductie

Snelste progressie te boeken met brandstofbesparing 
Met dieselvoertuigen is nog aanzienlijke brandstof- en dus CO2-besparing 
mogelijk. Vervanging van oude voertuigen biedt een reductiepotentieel 
van circa 10%. Ook voor zuiniger rijden zijn er nog mogelijkheden. Hiervoor 
zijn aanpassing van het rijgedrag, slimmere planning en organisatie 
en inzet van technische oplossingen nodig. Met deze combinatie is 
een besparing van meer dan 10% mogelijk. De win-win situatie maakt 
brandstofbesparing voor transporteurs de aantrekkelijkste optie.

2. Verduurzaming straks: meer inzet van alternatieve brandstoffen

• Naast diesel gaan alternatieven het beeld bepalen
• Alternatieven zijn niet emissievrij
• Belangstelling groeit, maar rem is er nog niet helemaal af
• Op weg naar een brandstoffenmix: evolutie geen revolutie

Toekomstige doelstellingen vragen om alternatieve brandstoffen
Lange termijndoelstellingen voor CO2-reductie zijn niet haalbaar zonder alternatieven. Met een huidig 
marktaandeel van minder dan 1% kan groei op weg naar 2025 dan ook niet uitblijven. Onder invloed 
van grote retailers als Albert Heijn breidt de belangstelling zich uit. Truckfabrikanten sorteren hier op voor.

Op weg naar 2025: geen revolutie wel evolutie
Naast bijmengen van biodiesel is LNG in de komende tien jaar de meest voor de hand liggende 
alternatieve brandstof. De CO2-winst van LNG is beperkt, maar overschakeling naar biogas wordt 
daarna veel makkelijker. Elektrisch heeft voor lichter vervoer in en om de steden potentieel.

Groei naar een parkaandeel van 5-10% in 2025
Grootschaliger inzet van alternatieve brandstoffen zal niet van het ene op het andere jaar 
plaatsvinden, maar geleidelijke groei naar 15%-20% van de afzet en 5-10% van het park in 2025  
ligt in de lijn der verwachting.
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De visie op de korte termijn ontwikkeling van de truck- en trailermarkt 
verschijnt in een separate publicatie.
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Overheid en opdrachtgevers willen duurzamer wegtransport
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Ontwikkeling CO2-uitstoot vanaf 1990
(Index 2000 = 100)

Route naar CO2-reductie richting 2025 loopt via twee wegen:
Bron: CBS, ING Economisch Bureau

Overheid en klanten willen schoner wagenpark
Bij het investeringen in transportmaterieel en beheer van het 
wagenpark speelt duurzaamheid een toenemende rol. Het 
totale wegverkeer zorgt voor 16% van de Nederlandse CO2-
uitstoot, waarvan 3% door vrachtwagens. De toegenomen 
urgentie rond de impact van klimaatverandering heeft tot 
het nationale energieakkoord geleid. Hierin is voor transport 
nu afgesproken om in 2030 17% CO2 te reduceren ten 
opzichte van 1990 en in 2050 zelfs 60%.1 Dit sluit aan bij het 
Witboek transport van de Europese Commissie. Door het in 
2015 gesloten mondiale klimaatakkoord is de verwachting 
dat de ambitie in de nabije toekomst verder omhoog gaat.

1 Met de verwachte groei van transport betekent dit in de praktijk een grotere 
reductie.

Na minimalisering van schadelijke gassen nu 
aandacht voor lagere CO2-uitstoot
De aandacht voor het milieu in de transportsector is 
niet nieuw. Al vanaf de introductie van de euronormen 
voor vrachtwagens in 1988 wordt het uitstootniveau 
aangescherpt. De afgelopen jaren heeft de nadruk echter 
heel sterk gelegen op sterke beperking van stikstof (NOx), 
zwavel (SO2) en fijnstof (PM10). De misvatting is soms 
dat wegtransport daarmee ook duurzaam genoeg is. 
Brandstoffen hebben echter een vaste CO2-uitstoot per liter 
en deze norm is de afgelopen tien jaar niet aangescherpt. 
Met de aandacht voor het klimaat verschuift de focus nu 
naar CO2-reductie. Dit loopt in eerste instantie via zuiniger 
rijden, maar zal daarna ook via transitie naar alternatieve 
brandstoffen moeten gebeuren. 

Zuiniger rijden met dieselvoertuigen
• Vervanging van bestaand materieel
• Besparing door ontwikkeling van:

- Rijgedrag
- Planning & organisatie
- Techniek

Met meer inzet van alternatieve brandstoffen:
• (Bijmengen van) biodiesel
• LNG-trucks
• Elektrische trucks

Verduurzaming nu: Verduurzaming straks:
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worden afgerekend. Dat in Nederland milieuzonering 
doorwerkt blijkt uit het relatief schone wagenpark van 
nationale distributeurs en containervervoerders. 

Tweede generatie Euro VI voertuigen wel weer een 
stapje zuiniger
Hoewel de CO2-norm al geruime tijd niet meer is aangescherpt, 
blijken de nieuwste dieselvoertuigen – de tweede generatie 
Euro VI - in de praktijk toch een stapje zuiniger. Deze voldoen 
dus ruim aan de CO2-norm. Overigens heeft TNO in het 
algemeen voor vrachtwagens aangetoond dat de werkelijke 
emissie dicht bij de specificatie ligt. 

Grootste effect door vervanging verzilverd 

Bron: Dieselnet.com 
*Enhanced environmently friendly vehicle

periode CO2 Nox PM10 (roet)

Euro 0 1988-1992 12,3 15,8 geen

Euro I 1992-1995 4,9 9 0,4

Euro II 1995-1999 4 7 0,15

Euro III 1999-2005 2,1 5 0,1

Euro IV 2005-2008 1,5 3,5 0,02

Euro V 2008-2013 1,5 2 0,02

EEV* 1,5 2 0,02

Euro VI 2013- 1,5 0,0125 0,01

Schadelijke emissies sterk terug, reductie van CO2 
staat sinds 2005 stil 
Opeenvolgende euronormen voor zware voertuigen 
(gram per kWh)

Klimaatvriendelijkheid van het truckpark door 
vervanging vooruit 
Om zuiniger te kunnen rijden is het zaak om eerst oude 
dieselvoertuigen te vervangen en dit is de afgelopen jaren 
gebeurd (zie figuur). De CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen 
is tussen 1988 en 2005 (tot Euro IV) teruggeschroefd tot 
minder dan éénachtste van de uitstoot bij de introductie 
van de Euro 0-norm (1988) (zie tabel). Dit is een grote stap 
voorwaarts. Het aandeel oude Euro 0-III-voertuigen is de 
afgelopen vijf jaar met ruim 80% afgenomen tot slechts 
8% van het Nederlandse park van ruim 130.000 voertuigen. 

■ Euro VI ■ Euro IV, V of EEV ■ Euro 0-III 
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Bron: TLN, ING Economisch Bureau

Vervanging van dit resterende deel kan nog maximaal 10% 
CO2-reductie opleveren, maar deze voertuigen zullen in de 
praktijk veel minder kilometers maken. 

Vooral CO2-winst te boeken bij kleine bedrijven en 
nationaal vervoerders
Het Nederlandse truckpark kent grote verschillen in de mate 
van duurzaamheid naar type bedrijf:

Relatief schoon wagenpark (klein % Euro 0-III): 
• Grote transporteurs (meer dan 50 trucks) - 4% 
• Internationaal transporteurs – 5%

Naar segment: 
• Vervoerders van geconditioneerde producten en melk – 3%
• Internationale distributeurs – 4%
• Nationale distributeurs – 5%
• Containervervoerders – 6%

Nog winst te boeken bij (groot % Euro 0-III): 
• Kleine wegtransporteurs (1-5 trucks) - 16% 
• Overwegend binnenlands actieve transporteurs - 11% 

Naar segment: 
• Verhuizers – 21%
• Vervoerders van afvalstoffen – 20%
• Vervoerders van levende dieren – 15%
• Vervoerders van bouwmaterialen – 14%. 

Eén van de redenen dat internationale transporteurs een 
schoon wagenpark hebben is dat deze bedrijven via de 
kilometerheffing in Duitsland (MAUT) direct op de milieuklasse 

Minder uitstoot CO2 door afstoot generatie  
Euro 0-III 
Ontwikkeling van het aandeel van verschillende 
Euronormen in het wagenpark van het 
beroepsgoederenvervoer (per 01/01)
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Truck labeling in aantocht voor verdere CO2-reductie

Geen nieuwe euronorm, maar een brandstoflabel
Met de invoering van de Euro VI-norm is er naar verwachting 
een einde gekomen aan de euro-reeks. De volgende stap 
in verduurzaming is geen Euro VII, maar richt zich naar 
verwachting op CO2-labeling per rit. De Europese Unie 
treft hier met de ontwikkeling van de ‘Vehicle engine 
consumption calculation tool’ (VECTO) de voorbereidingen 
voor. Dit betekent meer maatwerk in uitstootbeperking. De 
onderdelen waarop het voertuiglabel gebaseerd wordt zijn:

• Soort gebruikte brandstof
• Het (beladen) gewicht 
• Totale lengte van de rit 
• Type truck- of traileropbouw
• Overige specifieke data

Footprint per rit extra reden voor focus op 
CO2-reductie
Het gaat bij het bepalen van de footprint niet alleen om de 
truck, maar om de gehele voertuigcombinatie. VECTO biedt 
daarmee voor de toekomst een instrument om CO2 per rit te 
kunnen belasten, waar nu nog dieselaccijns wordt geheven. 
Hoewel het zover voorlopig nog niet is, zorgt het wel voor een 
extra prikkel om aan CO2-reductie te werken. 

Brandstoflabel zal besparingsconcurrentie verder 
aanwakkeren
Verladers, transportbedrijven en chauffeurs moeten in de 
toekomst in staat zijn om favoriete trucks van te voren te 
vergelijken. De komende jaren wordt dit systeem nog verder 
doorontwikkeld, maar de bedoeling is dat dit voor 2020 zal 
worden ingevoerd. Dit zal de onderlinge concurrentie tussen 
de verschillende truckmerken in de hand werken.
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Besparingsmogelijkheden diesel nog niet uitgeput

Bron: ING o.b.v. o.a. TNO Truck van de toekomst 
* Werkelijk potentieel is afhankelijk van inzet specifieke omstandigheden **Bij 1 seconde afstand tussen de opeenvolgende trucks, per truck.

Indicatie maximale besparing per maatregel*

Brandstofefficiëntie is triple win
Transporteurs zijn zich er steeds meer van bewust dat 
brandstofbesparing een win-win situatie oplevert. In praktijk 
blijkt dat de mogelijkheden nog (lang) niet maximaal benut 
zijn. Brandstofbesparing kan in drie categoriëen worden 
onderverdeeld:

• Rijgedrag
• Planning en organisatie 
• Techniek

1% brandstofbesparing levert al bij een kilometrage van 
100.000-150.000 een besparing van €300 - €450 per truck 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Zijafscherming trailer

Elektrische koeling (groene stroom)

Inzet ecocombi
Truckplatooning**

Predictive Cruise Control en shifting, Eco Mode
Optimale bandenspanning - lage rolweerstand

Uitlijning banden

Snelheidsbegrenzer op 80 km/h

Aanpassing rijstijl chauffeur

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Zijafscherming trailer

Elektrische koeling (groene stroom)

Inzet ecocombi
Truckplatooning**

Predictive Cruise Control en shifting, Eco Mode
Optimale bandenspanning - lage rolweerstand

Uitlijning banden

Snelheidsbegrenzer op 80 km/h

Aanpassing rijstijl chauffeur

Zijafscherming trailer
Elektrische koeling (groene stroom)

Predictive Cruise Control en shifting, Eco Mode
Optimale bandenspanning - lage rolweerstand

Snelheidsbegrenzer op 80 km/h

Aanpassing rijstijl chauffeur8%
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Planning &
Organisatie

Techniek

Rijgedrag
Aanpassing van het rijgedrag van de chauffeur:
• Voertuig laten uitrollen.
• Niet remmen als het niet nodig is.
• Zo veel mogelijk vermijden van stationair draaien.
• Stimulering door beloning en onderlinge competitie.

per jaar op. Aangezien een besparing van 10% goed mogelijk 
is kan dit oplopen tot €3.000 - €4.500. Dit kan daarmee 
voor de totale vloot een vergelijkbare CO2-reductie met zich 
meebrengen. 
De Europese branche organisatie ACEA gaat er vanuit dat 
vrachtvoertuigen met een combinatie van efficiëntie-
maatregelen al met al gemiddeld ca. 10% zuiniger kunnen 
zijn in 2020 (ten opzichte van 2014), maar dit kan oplopen 
als de wetgeving rond Ecocombi’s en platooning wordt 
verruimd. Gunstig is dat zowel transporteur, opdrachtgever 
als het klimaat bij brandstofbesparing gebaat zijn. 
Brandstofefficiëntie staat en valt met het meten van het 

verbruik. Dit is gezien de wisselende inzet van chauffeurs 
en verschillende typen vervoer niet altijd eenvoudig. 
Boardcomputers bieden hierbij steeds meer ondersteuning.

Training van chauffeurs eerste slag in 
brandstofbesparing
De rijstijl van de chauffeur is de eerste manier om het 
brandstofverbruik te optimaliseren. In de praktijk blijken 
trainingen in ‘het nieuwe rijden’ een goede investering. Het 
gaat hierbij onder andere om het trainen van anticiperend 
vermogen (zoals bijvoorbeeld bij drukte, slecht weer of 
hoogteverschil) en optimaal gebruik van de voertuigtechniek.

Planning & 
Organisatie (p. 8)

Rijgedrag

Techniek (p. 9-10)
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Slimmere logistiek heeft ook groen potentieel

Planning en organisatie
• Voorkomen van leegrijden en stilstand.
• Niet te veel vermogen inzetten voor het type vervoer.
• Letten op het (leeg)gewicht van een voertuig.
• Instellen van de snelheidsbegrenzer op 80 km/uur i.p.v. 85 of 90.
• Waar mogelijk en toegestaan gebruik maken van lange en zwaardere Ecocombi’s 
 (die tot 30% meer kunnen meenemen).

Mogelijkheden voor logistieke optimalisatie via 
samenwerking en dataanalyse
De tweede manier om brandstof te besparen is efficiëntere 
logistieke planning en organisatie. Het gaat dan in de praktijk 
om de inzet van het juiste materieel voor de juiste vracht, het 
vermijden van onnodige kilometers en files en het verhogen 
van de beladingsgraad. Hoewel het niet altijd te voorkomen 
is rijden vrachtwagens nog altijd vaak gedeeltelijk leeg rond 
en dat kost brandstof en CO2. Er zijn twee manieren om dit te 
reduceren: 
• Meer samenwerking: Dit kan horizontaal (door 

samenwerking met concurrenten) en verticaal (door 
samenwerking met de ketenpartners). Het uitruilen van 
(retour)vracht of vervoercapaciteit kan zorgen voor een 
optimalere bezetting. Ook zou bijvoorbeeld meer flexibiliteit 
in het retourneren van zeecontainers het leegvervoer 
drastisch kunnen beperken. De afgelopen jaren zijn er al 
stappen in optimalisatie gezet door toenemend gebruik 
van vrachtplatforms en vergroting van de flexibele schil.

• Een manier om logistiek slimmer in te richten die nog 
veel potentie heeft, is de inzet van big data. Het idee is 
hierbij dat met analyse van data uit het verleden (via 

automatische beslissingen) betere keuzes kunnen worden 
gemaakt. Belangrijk voor vooruitgang is dat er een 
uniforme datakoppeling (interface) komt tussen truck en 
trailer, zodat gegevens in hetzelfde systeem geanalyseerd 
kunnen worden.

Inzet van ICT-systemen en telematica belangrijk 
middel
Optimalere logistieke planning vanuit de data vereist een 
goede basis van ICT-infrastructuur en aansluiting van de 
vloot daarop. Dit is met name voor bedrijven met een 
vloot groter dan 50 eenheden weggelegd. Bijna negen 
van de tien van deze bedrijven beschikken immers over 
een fleet management systeem (FMS) in combinatie 
met boardcomputers.1 Dit is vaak verbonden met een 
transport management systeem (TMS) waarin de planning 
plaatsvindt. Kleinere bedrijven die niet in de positie zijn om 
ICT-specialisten/data-analisten in te zetten, kunnen zich voor 
de optimalisatie van het wagenpark laten adviseren door 
derden, bijvoorbeeld de dealers.

1 Bron: automatiseringsenquete 2015 TLN

Discussie over eigendom van data nog niet 
voorbij
Zowel fabrikanten, dealers als transporteurs willen met 
de data die voertuigen genereren werken. Voor de hand 
ligt dat de transporteur beschikkingsbevoegd is, tenzij 
anders afgesproken. In de praktijk kan de transporteur 
de data uiteraard voor managementdoeleinden 
beschikbaar stellen.

Een initiatief in de onderzoeksfase: leeg rijden 
beperken door real-time informatie delen
Met een nieuw software platform dat door TU Eindhoven 
in het kader van een Europees onderzoeksproject is 
opgezet, kan transport goedkoper en duurzamer worden. 
Dit gebeurt door real-time informatie beschikbaar te 
stellen voor de hele transportketen. De verwachting is 
dat dankzij het platform het totale brandstofverbruik 
in de EU met ruim 2 miljard liter diesel per jaar is terug 
te dringen. Dit wordt ondermeer gerealiseerd door het 
aantal kilometers ‘leeg rijden’ te reduceren.



ING Economisch Bureau 9 Truck- en trailermarkt maakt zich op voor afbouw van CO2 • maart 2016

<< Inhoud

Optimalisatie met techniek kan de vloot zuiniger maken 

Techniek

Nu:
• Optimale spanning 

en rolweerstand van 
banden

• Uitlijnen van banden
• Geen onnodige 

accessoires, juiste 
afstelling dakspoiler

Straks:
• Grensoverschrijdende 

toelating van 
Ecocombi’s

• ‘Truck platooning’.
• Aerodynamische vorm 

van de combinatie 
(‘truck van de 
toekomst’)

Het derde middel om brandstof te besparen is door techniek 
in te zetten. Naast de aandacht voor gewichtsbeperking zijn 
er voor de komende jaren een aantal mogelijkheden: 

Snel resultaat met juiste inzet van banden
Met de banden met een lage rolweerstand, optimale 
spanning en de juiste uitlijning is veel winst te boeken. 
Ook is het voor het verbruik van belang dat de dakspoiler 
goed gepositioneerd blijft en er geen onnodige accessoires 
bevestigd zijn. Regelmatige controle hiervan en bijvoorbeeld 
automatische bandenspanningsbewaking kunnen dit 
ondersteunen. 
 
Internationale toegang ecocombi’s zou een groene 
sprong vooruit zijn
Iets wat transporteurs niet in de hand hebben is 
grensoverschrijdende inzet van de Ecocombi (met 25,25 
meter lengte ipv. 18,75). Ecocombi’s kunnen een besparing 
van 30% opleveren, maar zijn Europees nog altijd niet 
toegelaten. 
In Nederland is het aantal Ecocombi’s de afgelopen jaren 
gestaag toegenomen tot zo’n 1.200 begin 2016. Wanneer 
grensoverschrijdende toelating mogelijk wordt kan dit snel 
toenemen. De uitbreiding van de inzet naar de Benelux in 
2017 biedt voor Nederlandse ondernemers perspectief, maar 
ritten naar Duitsland zitten er nog steeds niet in. Gezien het 
potentieel voor CO2-reductie lijkt Europese toelating een 
kwestie van tijd. 

Efficiëntie door aerodynamischer vorm
Luchtweerstand speelt een belangrijke rol in 
brandstofverbruik. Een aerodynamischer ontwerp van een 
truck- en trailercombinatie zou het verbruik flink kunnen 
verminderen. Hoewel verruiming van de Europese richtlijn 
maten en gewichten (96/53/EG) hier al ruimte voor biedt, is 
dit nog iets voor de toekomst. Voor echte vooruitgang is een 
integrale benadering van truck- en trailerfabrikanten nodig 
en dat is door gescheiden productketens niet eenvouding. 
Niettemin dient het proto-type ‘truck van de toekomst van 
MAN en Krone (zie afbeelding) als voorbeeld. 

Truckplatooning: technisch mogelijk, juridisch nog 
niet
In aanloop naar 2025 wordt het naar verwachting op grotere 
schaal mogelijk om combinaties in een treintje (van 2-5) 
op langere routes op de snelweg in te zetten. Hierbij zijn de 
voertuigen digitaal verbonden wordt alleen de voorste truck 
actief bestuurd.1

Niet alleen technische van de truck kan bijdragen aan 
CO2-reductie, ook van de trailer (zie pagina 10).

1 Nederland wil hierin met de ‘European truck platooning challenge 2016’ ook 
gidsland zijn. Zie verder ING Truck- en trailermarkt in teken van optimalisatie.
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Ook bij trailers zijn er mogelijkheden tot brandstofbesparing 
via de techniek. Ook bij trailers zijn de genoemde 
bandenspanning, rolweerstand en uitlijning van banden 
relevenant, maar er is meer. 

Vergroening koelmotoren nu in het vizier
Anders dan bij trucks was er tot voor enkele jaren geleden 
nauwelijks aandacht voor de uitstoot van de koelmotor van 
de trailer. Het verbruik hiervan kan oplopen tot 30 liter diesel 
per dag. Bij een verbruik van 200 liter per dag is dit 15%. Voor 
verduurzaming van trailers is dit het belangrijkste richtpunt. 
De koelmotor zal op termijn volledig elektrisch worden. Een 
voorbeeld op dit gebied is het New Cool concept van THT, 
waarbij de energie voor de koeling elektrisch wordt opgewekt 
en gebruikt met behulp van zonnepanelen op het dak en 
remenergie vanuit de assen. 

Toenemend geconditioneerd vervoer extra reden voor 
verduurzaming
Een tweede redenen voor focus op de koeling is dat er steeds 
meer geconditioneerd vervoer plaatsvindt. Dit blijkt uit de 
toenemende afzet van nieuwe koeltrailers (zie figuur). De 
verduurzaming van de koelmotor is lang onder de radar 
gebleven (door de stappen in euronormering), maar de 
komende tijd zal hier winst vandaan komen. 

Zijschotten verminderen de luchtweerstand, maar 
zijn nog niet populair
Beperkte aanpassingen in de vorm van de standaardtrailer 
kunnen voor brandstofbesparing. Het gaat dan om een 
verlengstuk aan de achterzijde en zijschotten (zie afbeelding). 
Ondanks dat dit laatste ca. 6% brandstofreductie oplevert is 
de belangstelling vanwege schadegevoeligheid nog beperkt. 

Niet alleen de truck: ook (koel)trailers kunnen bijdragen
aan CO2-reductie
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Zijafscherming trailer
Elektrische koeling (groene stroom)

Predictive Cruise Control en shifting, Eco Mode
Optimale bandenspanning - lage rolweerstand

Snelheidsbegrenzer op 80 km/h

Aanpassing rijstijl chauffeur

Aandeel in het trailerpark 
12% (2011) -> 16% (2016)

Bron: RDC/RAI Vereniging

Zijafscherming van de trailerKoelmotor

Toenemend geconditioneerd vervoer stuwt afzet 
koeltrailers
Ontwikkeling afzet koeltrailers in Nederland per jaar 
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2. Verduurzaming straks: meer inzet van alternatieve brandstoffen
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Naast diesel gaan alternatieven het beeld bepalen

Biodiesel en LNG meest voor de hand 
liggende alternatieven
Met efficiënter dieselgebruik zijn er nog 
slagen te maken in CO2-reductie, maar 
uiteindelijk is dit niet genoeg. Voor verdere 
verduurzaming zijn alternatieve brandstoffen 
nodig. Dit zijn voor de komende tien jaar: 

• Bijmengen van biodiesel 
• Voertuigen op LNG
• Elektrische voertuigen 

De inzet hiervan wordt door de overheid 
fiscaal ondersteund. Door de hoge 
aanschafkosten en beperkte CO2-reductie is 
de verwachting dat de belangstelling voor 
hybride voertuigen (combinatie met diesel) 
beperkt zal blijven. 

Elektrisch zal geleidelijk ook meer 
worden ingezet 
Om de reductiedoelstellingen te halen en 
steden emissievrij te maken zal er meer 
ruimte ontstaan voor elektrisch vervoer. Het 
emissieprofiel hiervan is het meest gunstig 
(zie pagina 13). Dit zal zich vooral vertalen in 
afzet van lichte elektrische trucks en grote 
bestelauto’s, maar dit kan zich op weg naar 
2025 uitbreiden. Waterstof (elektrisch met 
brandstofcel) is daarbij voor de verdere 
toekomst in beeld.

Eigenschappen
• Biodiesel is op basis van bijmenging 

te gebruiken in dezelfde 
dieselvoertuigen.

• Aantrekkelijk als brandstof zijn de 
tweede en derde generatie (niet aan 
voedsel gerelateerde biomassa of 
speciaal gekweekt: algen).

• Het bijmengpercentage kan 
opgevoerd worden van de verplichte 
minimale 5% tot ca. 20 à 30% 
(daarboven is aanpassing van de 
motor noodzakelijk). 

Toepassingsgebied en uitdagingen
• In principe geen beperkingen, maar 

diesel met hoge blendpercentages is 
nog op een beperkt aantal plaatsen 
verkrijgbaar.

Eigenschappen
• Volledig elektrische trucks zijn er in 

lichte uitvoeringen veelal van 3,5 tot 
12 ton. (Bij een bestelwagen met 
B/E oplegger kunnen elektrische 
voertuigen met rijbewijs B worden 
bestuurd).

• Voor zwaardere voertuigen zijn nu nog 
te grote batterijpakketten nodig. 

• Opladen van de batterij kost 2-12 uur.
• De laadinfrastructuur moet aangelegd 

worden.
• Actieradius is 200-300 km.
• De aanschafprijs van een elektrische 

truck ligt substantieel boven die van 
een dieseltruck.

Toepassingsgebied en uitdagingen
• Elektrische trucks zijn gezien de 

beperkte actieradius en benodigde 
infrastructuur vooral geschikt voor 
vervoer in stedelijke gebieden.

Eigenschappen
• Liquified natural gas (LNG) wordt 

gezien als relatief schone fossiele 
brandstof die nodig is om een brug te 
slaan naar volledig duurzaam.

• LNG bestaat vooral uit methaan, 
wat vloeibaar wordt gehouden (bij 
-162 graden celsius).

• Het gaat om hoogcalorisch gas dat 
(overzee) wordt geïmporteerd. 

• Door het vloeibaar maken is de 
volume-reductie van LNG aanzienlijk 
groter dan bij compressed natural  
gas (CNG).  

• Er kan tussen de 100 en 300 kg 
worden getankt (vergelijkbaar met 
140-400 liter diesel).

• Actieradius is ruwweg 300 tot 900 km. 
• De aanschafprijs van een LNG-trekker 

ligt ca. € 30.000 hoger dan van een 
dieseltrekker. 

Toepassingsgebied en uitdagingen
• LNG is vooral geschikt voor nationale 

distributie, maar kan bij uitbreiding 
van het aantal tankstations ook 
(meer) internationaal worden ingezet.

Biodiesel ElektrischLNG
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Well Tank Wheel

■ LNG: -10%
 Grijze elektriciteit: -30%

■ Biodiesel uit biomassa: -80% tot -90%
 Groengas: -50% tot -80%
 Groene Elektriciteit: ≈ -100%

Alternatieven zijn niet emissievrij

Uitstootbeperking van alternatieve brandstoffen ten opzichte van de footprint van regulier dieselvoertuigen (Euro V)* 

Bron: o.a. Factsheets brandstoffen wegverkeer TNO/CE Delft een Duurzame brandstofvisie met LEF (SER), Eigen onderzoek.
* Bij hybride voertuigen van LNG/diesel of elektrisch/diesel is de reductie vanzelfsprekend aanmerkelijk lager.

Besparing met LNG minder groot dan het voor de 
gebruiker lijkt 
Het reductiepotentieel van alternatieve brandstoffen wordt 
vaak overschat. Dit komt mede doordat door de gebruikers 
naar de tweede fase van de keten kijken (tank to wheel). De 
verbranding van LNG brengt ca. 50% minder CO2 met zich mee 
als diesel. Vanwege onder andere het gekoeld houden, het 
transport van ervan en het (iets) lagere motorrendement is 
de uitstootreductie met 10% een stuk lager als je het vanaf 
de bron bekijkt (zie figuur). Voor elektrisch is dit verschil er 
veel minder. 

Echte vooruitgang na overschakeling op groen
Hoewel de CO2-besparing bij LNG in eerste instantie beperkt 
is, vormt het een opmaat naar een veel grotere stap 
voorwaarts. Overschakeling van grijs gas naar biogas is wordt 
immers veel eenvoudiger als het materieel al beschikbaar is. 
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Belangstelling neemt toe, maar rem is er nog niet 
helemaal af

Vergelijking met diesel pakt wisselend uit
Vanuit het profiel en de eigenschappen van biodiesel,  
LNG en elektrisch is een vergelijking met diesel te maken 
(zie tabel). Dit beeld loopt uiteen. Om het vervoer praktisch 
mogelijk te maken zijn de beschikbare vermogensklasse 
en actieradius en infrastructuur belangrijke aspecten. 
Dit leidt er nu nog toe dat voor zwaarder transport over 
langere afstand diesel nog steeds de enige optie is. Deze 
punten kunnen zich de komende jaren ontwikkelen. Meer 
schaalgrootte is hiervoor belangrijk. 

Lage dieselprijs stimuleert vergroening niet, maar dat 
is tijdelijk
In een kostengedreven branche als het wegtransport 
geeft het kostenplaatje (TCO) vrijwel altijd de doorslag bij 
investeringskeuzes. De lage dieselprijs is begin 2016 dan ook 
geen stimulans om de stap naar alternatieve brandstoffen 
te zetten. In februari 2016 lag de dieselprijs zo’n 25% lager 
dan voor de grote daling medio 2014. In de markt zijn er 
partijen die voorlopig nog een vaste verhouding tussen LNG 
en diesel hanteren, maar in het algemeen staat de business 
case hierdoor onder druk. Toch is de verwachting de LNG-
prijs de olieprijs enigszins zal blijven volgen zodat de impact 
uiteindelijk meevalt. 

Retailers zien distributie op LNG wel zitten
Het besef van urgentie van CO2-reductie begint bij 
de eindklant door te dringen en verladers willen hun 
verantwoordelijkheid nemen. Vooral consumenten-
gerelateerde verladers zoals Albert Heijn, Lidl, Spar, IKEA 
en producent van consumptiegoederen Unilever hameren 
meer op verduurzaming en de inzet van LNG. Doordat er in 
productketens veel macht aan het einde is geconcentreerd 
heeft dit invloed op transport, ook al wordt de vergoeding 
daar vaak niet op afgestemd. 

Alternatief vs. diesel: vergelijking op kernindicatoren (gunstige (+) / ongunstige (-) afwijking) 

+, ++ = positieve factor t.o.v. diesel 
Bron: ING Economisch Bureau

-, --  = negatieve factor t.o.v. diesel

Biodiesel (2e/3e generatie) LNG Elektrisch

CO2-uitstoot + + ++
Uitstoot van overige schadelijke stoffen +/- + nvt

Beschikbaarheid vermogensklasse +/- - --
Actieradius +/- +/- --
Geluid +/- + ++
Infrastructuur stations +/- +/- --
Aanschafprijs nvt +/- --
Onderhoud - +/- +
Restwaarde +/- - --
Huidige brandstofprijs/energieprijs - efficiëntie - - +
Huidige overheidsbeleid +/- + ++

Olie Eco

vs
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Op weg naar een brandstofmix - evolutie geen revolutie

Bron: ING Economisch Bureau
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15% van de afzet >3,5 ton
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Alternatieve brandstoffen nog heel beperkt 
vertegenwoordigd
Op dit moment is de afzet van trucks op alternatieve 
brandstoffen nog heel beperkt. In 2015 werden in 
Nederland boven de 3,5 ton 107 LNG/CNG-trucks en 22 
elektrische trucks op kenteken gezet. Het aandeel van 
het totale wagenpark is nog steeds minder dan 1%. De 
groei van alternatieve brandstoffen staat dus nog in de 
kinderschoenen. 

Afzetgroei bij bredere beschikbaarheid aanstaande
Het potentieel van LNG en elektrische voertuigen hangt 
nu nog vooral in samen met winkeldistributie. Dit beslaat 
ruwweg 25% van het Nederlandse wegtransport. Wel groeit 
de interesse in LNG duidelijk. Begin 2016 zijn de enige 
aanbieders nog Scania en Iveco. Zodra de beschikbare 
vermogensklasse toeneemt richting 400 pk en er meer 
fabrikanten op de markt komen, zal de groei ook een extra 
impuls krijgen. Dan kan de inzetbaarheid worden vergroot en 
ontstaat het vertrouwen dat dit een volgende standaard is.

Parkaandeel alternatief van 5-10% mogelijk
In 2025 is diesel naar verwachting nog steeds verreweg 
dominant, maar hebben LNG en elektrisch hun plek 
ingenomen in het wagenpark. De afzet zal dan naar 
verwachting zijn gegroeid tot 15%-20% van de huidige afzet 
van 13.000 trucks > 3,5 ton. (zie figuur) Door vervanging 
van bestaand materieel kan het aandeel in het wagenpark 
daarbij groeien tot 5% à 10%. 

Overheidsbeleid kan leiden tot versnelling
Er is van verschillende kanten druk om de huidige CO2-
doelstellingen aan te scherpen. Nederland loopt achter bij 
andere landen zoals Duitsland en in de zaak Urgenda is in 
2015 door de rechtbank beslist dat de huidige CO2-reductie 
niet snel genoeg gaat. Ook het Parijse klimaatakkoord legt 
de ambitie voor Nederland hoger. De grootste en snelste 
winst is bij de industrie te halen, maar de bijdrage van 
het wegvervoer is ook van belang. Personenauto’s en het 
openbaar vervoer lopen voor in verduurzaming. Het is niet 
ondenkbaar dat de overheid op weg naar 2025 via beleid en 
of regelgeving inzet op versnelde ingroei van alternatieve 
brandstoffen in het wegvervoer.

Alternatief kan marktverhoudingen flink opschudden 
Waar LNG door verschillende grote truckfabrikanten is 
geadopteerd, ligt elektrisch als technologie verder weg. 
In Nederland zijn GINAF en Hytruck begin 2016 aanbieders, 
maar er kunnen zich net als bij de personenauto’s ook grote 
externe toetreders aandienen. 
Al met al vormen trucks op alternatieve brandstoffen nog 
geen grote markt, maar is het wel de weg naar de toekomst 
voor de truckmarkt.

Afzet van vooral LNG-trucks gaat gestaag groeien
Verwachte groei Nederlandse afzet trucks op 
alternatieve brandstoffen (bij de huidige wetgeving)
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Met dank aan

Gesprekspartners

Fred Schouten Iveco Schouten
Jan de Vries  Scania Nederland
George Seitzinger Volvo van Dijk
André Menzing  KRONE
Gero Schulze Isfort  KRONE
Holger Borchers KRONE
Eric Visser TIP Trailer Services
Twan Heetkamp Twan Heetkamp Trailers (THT)
Henk Rotman Bovag
Aad Verkade Bovag
Remko Tekstra RAI vereniging
Jaap Tuinstra RAI vereniging
Niels van Kooten  Kleyn Trucks
Ivar ten Tuijnte  MAN Trucks
Tim de Jong  TrailerTotaal / Transport en milieu
Diederick Timp  Mercedes Benz Nederland
Jan van Gelderen  Mercedes Benz Nederland
Rob Aarse  TLN
Ambro Smit  TLN

En anderen

Literatuur overzicht

In dit rapport is ondermeer gebruik gemaakt van 
onderstaande rapporten:
• Truck van de toekomst: brandstofbesparing en  

CO2-reductie anno 2013 - 2016 TNO
• Factsheets brandstoffen wegverkeer TNO/CE Delft,  

juni 2014 
• Een Duurzame brandstofvisie met LEF (SER),  

juni 2014
• Rijk zonder CO2 – naar een duurzame 

energievoorziening in 2050, september 2015
• ACEA Position Paper Reducing CO2 Emissions from 

Heavy-Duty Vehicles, januari 2016

Web sites over alternatieve brandstoffen en 
energiebesparing: 

www.fuelswitch.nl
www.truckvandetoekomst.nl
www.nationaallngplatform.nl
www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen
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Disclaimer
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was,  
is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan  
deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van 
hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. 

ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of 
verkoop van enig financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING Bank N.V. betrekt 
haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie  
de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door 
haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging.  
ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of 
schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. 

Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit 
deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De 
Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. 
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