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De antwoorden 
op de Quiz-vragen



Duurzame Biobrandstoffen
Quiz

1. Hoeveel vrachtauto's (incl opleggers) zijn er in Nederland? 134 duizend (CBS)

2. Van welke doelgroepen rijdt het grootste percentage op 
Groengas: Taxi, Afvaltrucks of Bussen?

Bussen 
(GroengasNederland)

3. Wat is de betekenis van:  
“Keizers mogen geen tomaten pizza eten”?

Kilo, Mega, Giga, 
Tera, Peta, Exa

4. Hoeveel procent van de Europese binnenvaartschepen zijn in 
Nederlands eigendom? 

55% (van bijna 10 
duizend, CBS)

5. Wat weegt de Wärtsilä scheepsmotor die buiten staat? ca. 55 ton (VIV)

6. Hoe groot mag het restpuntje van de suikerbiet zijn om te 
worden gebruikt voor de productie van waste-based ethanol?

weten we 
eigenlijk niet
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Het eindbeeld is duidelijk:  

biobrandstoffen zijn onmisbaar in luchtvaart, scheepvaart,  
zwaar wegtransport 

De opgave: 

In deze sectoren is er momenteel nauwelijks vraag en deze 
sectoren zijn zeer sterk prijsgedreven

Essentieel:


• Volume van gebruik en productie 
biobrandstoffen moet omhoog


• Productie in Nederland



Strategie van het Platform is:


• met vergroten van het gebruik- en 
productievolume de kostprijs omlaag brengen 


• leveringszekerheid vergroten

• betrouwbare praktijkervaring opbouwen



Dit vraagt om de juiste grondstoffen en 
brandstoffen:


• Op gang brengen van hele ketens 

• Efficiënte biobrandstoffen met hoge CO2-

reductie en vermijden ongewenste effecten 

• beter weten wat de juiste grondstoffen zijn voor 

Nederlandse context

• conversie in Nederland nodig: we willen in 

Nederland de innovatiekracht, 
kennisontwikkeling en de banen



Dit is de achtergrond voor het actie-
manifest waarmee het Platform aan de 
slag gaat 

Het manifest is te vinden op:  
http://platformduurzamebiobrandstoffen.nl

http://platformduurzamebiobrandstoffen.nl
http://platformduurzamebiobrandstoffen.nl
http://platformduurzamebiobrandstoffen.nl


• BioMCN

• BioRefinery Development BV


• Bovag Tankstations

• BTG


• Enerkem

• GoodFuels


• GreenPlanet

• Groengas Nederland


• Methanol Institute

• NOVE


• RAI Vereniging 

• Varo Energy


• VIV

Huidige leden


