
                                                                                             

 

Verslag bijeenkomst over toepassing HVO brandstoffen 

 

Datum : 2 november 2021 

Deelnemers:  M. Zijlstra (Future Fuels Wholesale BV)  

R.J. Vegter (Vegter Waterbouw, CO2-prestatieladder 3)  

 

Doel van bijeenkomst:  

• het inventariseren van de mogelijkheden in het toepassen van Blauwe Diesel EN590 (HVO 

20/50) 

• het inventariseren van de mogelijkheden in het toepassen van Neste MY Renewable Diesel 

(HVO 100) 

• Stappenplan in eventueel toe te passen Blauwe Diesel en/of Neste MY Renewable Diesel 

 

Besproken onderwerpen:  

1- Wat is Blauwe Diesel 

Blauwe Diesel EN590-producten zijn uniek in hun soort en alleen leverbaar door 

geautoriseerde dealers van Future Fuels Wholesale. Blauwe Diesel EN590 is daarom ook 

Europees geregistreerd én vastgelegd. De registratie wordt op Europees niveau bewaakt 

door een gespecialiseerd bureau. 

De brandstoffen van Future Fuels zijn tevens winterbestendig, hierin zijn ze uniek in hun 

soort. Tot -28 graden is het toepasbaar. Neste is een Finse firma, dus dat zit wel goed met 

deze lage temperaturen geeft dhr. Zijlstra aan. 

De volgende types zijn leverbaar met de daarbij behorende CO2 emissie reductie: 

Product CO2 reductie 

Blauwe Diesel 20 18% 

Blauwe Diesel 30 27% 

Blauwe Diesel 40 36% 

Blauwe Diesel 50 45% 

 

Richtwaarde gebaseerd op een gemiddelde uitstoot van een doorsnee dieselmotor. 

Bijkomende voordeel bij bijvoorbeeld Blauwe Diesel 20 is dat het brandstofverbruik ook nog 

eens met 5% afneemt. 

 

 



 

2- Wat is Neste MY Renewable Diesel 

Deze duurzame dieselbrandstof is herwinbaar, emissiearm en stelt dieselgebruikers in staat 

om tot wel 91% CO2 te reduceren. Neste MY Renewable Diesel wordt gemaakt van 

plantaardige afvaloliën die eerst een voedseldoel hebben gediend. Dat maakt deze brandstof 

volledig circulair. 

Neste MY Renewable Diesel is geen FAME en bevat geen FAME (biodiesel), maar is een 100% 

HVO brandstof (Hydrotreated Vegetable Oil). Neste MY Renewable Diesel van Future Fuels is 

winterbestendig en van een constante hoogwaardige kwaliteit. Neste MY Renewable Diesel 

voldoet aan de Amerikaanse en Europese brandstofnormering. 

 

Product CO2 reductie 

Neste My Renewable Diesel 91% 

 

 

3- Betrouwbaarheid en beschikbaarheid 

Betrouwbaarheid is voor Vegter Waterbouw een belangrijke factor bij dit onderwerp. Een 

groot voordeel van Future Fuels / Neste MY is dat de garantie wordt afgegeven dat de 

motoren niet beschadigd raken. Kraanproducenten geven vaak zelf geen garantie af of het 

toepassen van deze brandstoffen.  

Tevens is de standaard diesel slechts een maand houdbaar, bio brandstof is daarentegen 

zeer lang houdbaar. 

Voor wat betreft de beschikbaarheid geeft dhr. Zijlstra aan dat de Blauwe Diesel vrijwel 

direct leverbaar is, met de tip om één dag voor levering dit af te roepen. De HVO 100 diesel is 

afkomstig uit Rotterdam/Maasvlakte en wordt veelal eerst getransporteerd naar een HUB-

locatie in Oudehaske. Voor deze brandstof dienen we 2 dagen levertijd in acht nemen. 

 

 

4- Toepasbaarheid HVO Brandstof bij Vegter Waterbouw 

De diverse HVO brandstoffen kunnen door elkaar heen toegepast worden, het mengen van 

de diverse soorten veroorzaakt geen problemen. De CO2 reductie wijzigt wel bij het mengen 

van de diverse soorten, wat het vaststellen van de exacte emissie wat complexer maakt. 

Voorgenoemde producten van Future Fuels zijn allemaal volledig toepasbaar binnen Vegter 

Waterbouw. 

 

 

 

Conclusie:  

het toepassen van HVO brandstof is iets wat we bij Vegter Waterbouw op korte termijn 

willen invoeren, om zo de uitstoot te verlagen. Welk product we mee gaan starten willen we 

ten tijde van de CO2 audit nog eenmaal bespreken met de auditor. Is het verstandig om 

direct met HVO 100 te werken of wellicht starten Blauwe Diesel 20. 

Vervolgens gaan we een datum vaststellen voor de invoering van HVO brandstof. 


