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EU steunt project voor groenere brandstof voor 
schepen 

De Europese Unie gaat met bijna 10 miljoen euro een studie steunen waarin 
de mogelijkheden worden geanalyseerd van de overstap op aandrijving door 
vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas) in de scheepvaart, met het doel de 
milieuprestaties in deze sector te verbeteren. De subsidie, toegekend op 
basis van de meerjarige oproep van TEN-V 2010, zal worden gebruikt voor de 
uitwerking van een haalbaarheidsstudie naar de opzet van een netwerk van 
LNG-tankstations voor schepen. Deze studie is gekoppeld aan een test 
waarbij twee schepen worden omgebouwd met het oog op LNG-propulsie. 

De studie, die geheel en al past in de strategie van de EU voor het Baltische 
Zeegebied en een bijdrage vormt ter verwezenlijking van Prioriteitsproject 21 van 
TEN-V (Maritieme snelwegen), bestrijkt een gebied dat loopt van de Baltische Zee 
naar de Noordzee en het Kanaal. 

Belangrijkste onderdelen van het onderzoek zijn de bestudering van de infrastructuur 
voor LNG-tankstations en de grootschalige uitvoering van tests. Doel hiervan is een 
voor de belangrijkste belanghebbenden relevant document voor strategische 
besluitvorming op te stellen, zodat kadervoorwaarden voor het gebruik van LNG bij 
schepen kunnen worden uitgewerkt. In het kader van de pilot zal bij twee schepen 
het propulsiesysteem worden gewijzigd. Dit nieuwe door LNG aangedreven systeem 
is milieuvriendelijker, overeenkomstig recente vereisten van de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) voor Noord-Europa. 

De testwerkzaamheden zullen worden gevolgd door een uitgebreid meetprogramma 
ter validering van de milieu- en klimaatvoordelen. LNG bevat geen zwavel, stoot 
90% minder NOx uit dan de traditionele brandstoffen en CO2 kan met wel 25% 
worden gereduceerd.  

Andere geografische gebieden van de EU zullen naar verwachting ook profiteren 
van de resultaten van dit project, wanneer wordt aangetoond dat LNG-propulsie een 
haalbare oplossing is als brandstof voor grote schepen. 

Voor meer informatie:  

http://ec.europa.eu/tentea of e-mail: TENT-AGENCY@ec.europa.eu 
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