
Wat wordt de brandstof 
van de toekomst? 

Wordt het elektriciteit?

Of toch waterstof? 

En hoe zit dat eigenlijk met 
benzine en diesel?



Blauwe Diesel is een duurzame dieselbrandstof 

en een volledige vervanger van fossiele diesel. 

Blauwe Diesel 100 is fossielvrij en CO2-neutraal. 

De uitlaatgassen zijn emissiearm en de brandstof is 

biologisch afbreekbaar. Daarnaast is het gemaakt uit 

hernieuwbare grondstoffen. Omdat het gemaakt is 

uit afvalproducten is het circulair.

Wat betekent Blauwe Diesel 20?

Het getal staat voor het percentage Blauwe Diesel 

wat in deze brandstof zit. 

In o.a. Groenlo kan Blauwe Diesel 20 getankt wor-

den. Dat is een mengsel van 20% Blauwe Diesel en 

80% gewone diesel. We kennen dus twee soorten: 

Het pure product, Blauwe Diesel 100 en de meng-

producten van Blauwe Diesel met gewone diesel. 

Blauwe Diesel 20 reduceert de CO2-uitstoot van 

16% tot 18% ten opzichte van gewone diesel. Blau-

we Diesel 20 wordt deels geproduceerd uit herwin-

bare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige 

afvaloliën en -vetten. Deze plantaardige oliën moeten 

dus eerst een voedseldoel gediend hebben.Blauwe 

Diesel heeft een EN590 goedkeuring, winterbesten-

dig, brandstof besparend door betere verbranding.

GTL

Gas To Liquid, is een vloeibare brandstof die op 

synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas. 

Hiermee ontstaat een schonere brandstof die in 

bestaande dieselmotoren kan worden gebruikt.

GTL heeft een minimale uitstoot van schadelijke 

stoffen zoals stikstoffen, fi jnstof en roet en bevat 

nagenoeg geen zwavel en aromaten. GTL is eenvou-

dig te gebruiken in een bestaand wagenpark en kan 

dus zonder investering gebruikt worden om de lokale 

uitstoot te verminderen.

CNG/Groengas

Compressed Natural Gas, is aardgas 

dat op de tanklocatie gecomprimeerd wordt. Het 

heeft een schonere verbranding en zorgt hierdoor 

voor een lagere belasting van de luchtkwaliteit en het 

klimaat in vergelijking met benzine en diesel. Groen-

gas is de duurzame variant van aardgas en wordt 

gemaakt door biogas dat opgewaardeerd wordt tot 

het dezelfde kwaliteit als aardgas. Groengas wordt 

dus schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.

Kuster Energy levert kwalitatieve, hoogwaardige brandstoffen. Alle Diesel en Benzines voldoen 

aan Europese specifi caties en bevatten prestatie verbeterende additieven en worden zowel op 

locatie als bij tankstations geleverd.

Naast de fossiele brandstoffen kent Kuster Energy inmiddels een heel scala aan producten 

en diensten die in nieuwe vormen van energie moeten voorzien. Omdat de voorraad “oude” 

energie beperkt is, zoekt Kuster Energy het vooral in oplossingen die het milieu minder be-

lasten. Of dit nu Blauwe Diesel, GTL, Groengas/CNG, LNG, elektrische mobiliteit of rijden op 

waterstof: er wordt op diverse fronten ingezet om ook voor de toekomst “nieuwe” energie te 

kunnen leveren.



Elektrisch laden

Elektriciteit is een goed alternatief voor benzine en 

diesel. Echter, het heeft een beperkte actieradius en 

lange oplaadtijd. Maar hoe zit het met de ‘super-

charger’ van Tesla dan? Laden gaat inderdaad een 

stuk sneller. Maar je verbruikt in korte tijd tot 120 

kW stroom. Bijna net zoveel als 40 huishoudens per 

dag!  In de stad is de winst hoog: een verbetering 

van de lokale luchtkwaliteit. Kuster Energy biedt 2 

snelladers aan van 50 KwH. Met een snellader kan 

de accu van een elektrische auto binnen 30 minuten 

tot 80% worden opgeladen.

Waterstof

Waterstofauto’s zijn in feite de nieuwe generatie van 

elektrisch aangedreven auto’s. De chemische reactie 

van waterstof en zuurstof die in de brandstofcel 

plaatsvindt, zorgt voor de energie die de elektromo-

tor van de auto aandrijft. Er wordt dus geen fossiele 

brandstof in de motor verbrand. Daarbij ontstaat al-

leen schoon water als bijproduct. Het is een proces 

dat zich in een fractie van een seconde voltrekt. De 

elektriciteit voedt de elektromotor die de auto aan-

drijft. Voor de lange afstand zien we meer kansen 

voor waterstof. Snel tanken en vervolgens de afstand 

rijden die vergelijkbaar is met een benzineauto. Maar 

dan zonder schadelijke uitstoot. Wordt de auto niet 

gebruikt, dan kan de brandstofcel in de toekomst 

energie leveren aan een woning. Kortom, je eigen 

energiecentrale aan huis.

AdBlue is een waterige ureumoplossing (32%) waar-

mee uitlaatgassen worden behandeld. Door AdBlue 

toe te voegen aan de uitlaatgassen, wordt ongeveer 

85% van het stikstofoxide omgezet in damp en on-

schadelijke stikstof. AdBlue is biologisch afbreekbaar, 

wateroplosbaar, niet giftig, kleurloos en conform aan 

de DIN 70070 norm. AdBlue betekent een belang-

rijke stap voorwaarts inzake transportbeheer. Is een 

voertuig uitgerust met SCR-technologie, dan moet 

zowel brandstof als AdBlue worden getankt. Het 

verbruik van AdBlue bedraagt gemiddeld 4 à 6% van 

het dieselverbruik. Het dieselverbruik ligt wel lager.

LNG

Liquifi ed Natural Gas, is vloeibaar aardgas. 

Het volume is bij gelijke energie-inhoud 600 

keer kleiner dan dat van gewoon aardgas. De actie-

radius is 3,5 keer zo groot dan van CNG, dit maakt 

LNG geschikt voor vrachtwagens die veel kilometers 

maken. Daarnaast is een LNG motor 50% stiller dan 

een dieselmotor. 
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