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European Clean Fuel Company 

• 100% schoon vervoer in 2030, dat is 
het doel waar wij aan werken en 
waarnaar wij streven.   
 

• ECFC wil dit doel bereiken door 
schonere brandstoffen aan te bieden 
met veel minder uitstoot dan fossiele 
brandstoffen zoals diesel en benzine.  
 
Onze kracht ligt in het leveren van 
een ‘totaaloplossing’ voor klanten en 
de berijders. 
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Positiebepaling op well-to-wheel basis 
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De richting staat vast, de route nog niet 



Strategie ECFC 

• Het beschikbaar maken van duurzame mobiliteit door middel van CNG, 
LNG, elektriciteit en waterstof.   

• Actief in design, build, maintain, finance and operation van 
tankinfrastructuur 

• Klant gerichte focus aangepast per doelgroep, met als doel het 
ontwikkelen van een openbaar netwerk van tankstations 

• Geographische focus op Noord-west Europa. Momenteel  actief in 
Nederland en België. Uitbreiding network naar Frankrijk, Duitsland en 
Denemarken 



Klant gerichte “Clean Fuel” oplossingen 



Groengas 

• 2005 eerste bus concessie volledig 
op CNG in Haarlem en IJmond 

• 2008 Den Haag 180 bussen op 
groen gas 

• 2009 Nijmegen 75 bussen  

• 2012 Arnhem/Nijmegen alle 218 
bussen op lokaal geproduceerd 
groen gas  

 



Waterstof 

• Tankstation in Helmond voor 350 bar levering aan bussen  en 700 bar 
levering aan personenvoertuigen 



Elektrische laadpalen 

• Investeren in het opzetten van een 
netwerk met partners 

• gebruikmaken van de huidige 
service organisatie en expertice 



Bio methaan productie 

• Eigen biomethaan productie voor de verduurzaming 
naar groengas 



Wat is mogelijk? 

ECFC investeert zelf in de tankstations 

• Kip / ei problematiek is geen issue 

• Vervoerder hoeft niet te investeren in 
de laad of tank infrastructuur 

 

Voorwaarde is een basis volume 

• Experimenteren met 5 voertuigen is 
geen optie, rest blijft dan diesel 

• Exploitatie van infrastructuur is dan 
niet rendabel te krijgen 

 
 

 

 

 



Wat kan de provincie doen? 

Leer van de ervaringen uit het verleden 
• Provincie schrijft schoon/duurzaam 

vervoer voor 

• Commerciële marktpartijen stappen dan in 

• Zie introductie van CNG in Haarlem IJmond 

 

Beschrijf het doel en niet het middel 

• Luchtkwaliteit en CO2 reductie 

• Benader emissie reductie  van well to 
wheel: duurzaamheid 

 

 

 

 



Tools voor aanbesteden 
Criteria voor duurzaam inkopen 
Rekenmodel “de groene cockpit” 

Kosten baten berekening 

Brandstof/techniek onafhankelijk 
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