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W e hebben het over 
DATS 24, dat zijn 
de tankstations naast 
de parking van de 

supermarkten van de Colruyt Groep 
heeft en Pit Point, een Nederlandse 
onderneming die sinds twee jaar 
onderdeel is van Total en de bedoeling 
heeft om de CNG-infrastructuur verder 
uit te bouwen. De visies van beide 
spelers hebben heel wat raakpunten.

Onze eerste vraag gaat over de 
uitbouw van het CNG-netwerk in 
België. Wat dat betreft kan DATS 
24 prat gaan op het absolute 
marktleiderschap als pionier op de 
Belgische markt. “In 2012 hebben 
we het eerste publieke CNG-station 
geopend. Vandaag zijn 64 van 
de 110 CNG-pompen in België 
van DATS 24 en gedurende de 
volgende twaalf maanden zullen 
er nog eens 24 bijkomen.”
PitPoint heeft vandaag dertien stations 
en opent dit jaar één bijkomend 
CNG-station per maand. Wat opvalt 
is dat het netwerk in Vlaanderen 
veel meer is ontwikkeld, vergeleken 
met Wallonië en Brussel. Sander 
Grauman, woordvoerder van PitPoint, 
legt het als volgt uit: “Dat is te wijten 
aan het feit dat DATS 24 en ook wij 
in Vlaanderen zijn gevestigd. Beide 
spelers zijn begonnen met het netwerk 
plaatselijk uit te rollen, want dat is 

logistiek gezien een stuk eenvoudiger. 
Bovendien heeft Vlaanderen al heel 
vroeg een juridisch kader uitgewerkt en 
maatregelen genomen om het gebruik 
van CNG aan te moedigen, waardoor 
de vraag naar CNG in het noorden 
van het land sneller is toegenomen”.

OOK IN WALLONIË
Ook in Brussel en Wallonië groeit 
de interesse voor CNG en beide 
brandstofleveranciers verwachten dat 
de fiscaliteit in deze twee gewesten na 
de volgende verkiezingen gunstiger 
zal worden voor deze brandstof, 
aangezien de positieve impact op de 
CO2-uitstoot duidelijk is. “De meeste 
nieuwe CNG-stations die er zitten aan 
te komen zijn voor het zuiden van het 
land met projecten in Sint-Truiden, 

Tienen, Sint-Pieters-Leeuw, Ronse, 
Eupen, Beyne-Heusay, Basecles, Ath, 
Thuin, Frameries, Amay, Nijvel en 
Doornik”, weet DATS 24. En PitPoint? 
“Onze volgende stations worden 
geopend in Brussel (Oudergem, 
Anderlecht, Werkhuizenkaai), 
Charleroi-Loverval, Luik, Bergen en Le 
Rœulx. Er zijn ook nog verscheidene 
projecten in de laatste evaluatiefase 
in het zuiden van het land.”

INCENTIVE
Op de vraag of CNG lucratief is, 
antwoorden beide bedrijven positief. 
“In 2012 was de lancering van 
CNG allerminst interessant”, vertelt 
Maarten Van Houdenhove, CNG-
verantwoordelijke bij DATS 24. “Maar 
we wilden ‘early adopters’ zijn om 

deze technologie een impuls te 
geven. Vandaag zijn er al meer 
dan 15.000 CNG-voertuigen 
in omloop en het tanknetwerk is 
al stevig uitgebouwd zodat het 
rendabel wordt”. Dat geldt ook 
voor PitPoint: “De investering begint 
eindelijk vruchten af te werpen. De 
toekomst ziet er ook rooskleurig 
uit, want in 2018 werden in België 
meer CNG-auto’s verkocht dan 
elektrische auto’s. En dan hebben 
we het nog niet over interessante 
ontwikkelingen op het gebied van 
lichte vrachtvoertuigen of LNG 
voor vrachtwagens. De rentabiliteit 
wordt ook beter door iets wat in 
Nederland reeds is ingeburgerd 
en in België langzaam terrein wint: 
de productie van bio-methaan 
door recyclage van organisch 
afval. Het potentieel is enorm.”

ONMIDDELLIJK 
INZETBAAR
Het CNG-netwerk is in ons land 
al verder ontwikkeld dan de 
laadinfrastructuur voor elektrische 

voertuigen. In die zin is het 
merkwaardig dat CNG toch in de 
schaduw van elektromobiliteit staat. 
“Alle merken zetten vooral in op een 
toekomst van elektrische aandrijving, 
terwijl slechts enkele constructeurs 
(VW Groep, Fiat, SsangYong, Renault 
(Dacia) en Toyota met hybride 
CNG-versies van de Corolla, CH-R 
en de Rav 4) CNG ernstig nemen”, 
merkt DATS 24 op. “De ommekeer 
naar elektriciteit is een krachtiger 
boodschap en fabrikanten moeten 
communicatiekeuzes maken”. Bij 
PitPoint zien we hetzelfde: “We 
moeten toegeven dat een auto met 
een CNG-tank minder sexy is voor 
de consument dan een Tesla. Dat is 
jammer, maar het is nu eenmaal zo. 
Het is bovendien zonde dat CNG zelfs 
in de gespecialiseerde autopers als 
overgangsoplossing wordt aanzien. 
Los daarvan is deze technologie 
onmiddellijk inzetbaar zonder dat 
de gebruiker zijn rijgewoonten 
hoeft aan te passen. Tot slot biedt 
de technologie naast ecologische, 
ook economische voordelen.”

DUBBELINTERVIEW
door Laurent Zilli

Langzaam maar zeker krijgt CNG vaste 
voet op Belgische bodem, maar lang 
niet iedereen is daarvan op de hoogte. 
Wij willen er het fijne van weten en steken 
ons licht op bij de twee belangrijkste 
actoren op deze markt. 

DATS 24 — PitPoint
“Op CNG rijden is minder sexy dan een Tesla”

Pitpoint opent tot het einde van het jaar iedere 
maand een nieuw CNG-station.

DATS24, een merk van de Colruyt Group, baat meer dan de helft van de Belgische CNG-stations uit.

“CNG zal een vaste waarde blijven en 
een van de diverse oplossingen zijn, 
naast benzine, diesel, elektriciteit én 
waterstof.”

Maarten 
Van Houdenhove

Sander 
Groumans

BIO-METHAAN
Tot slot vragen we de specialisten waar 
zij over 10 jaar willen staan met het 
CNG-verhaal en ook dit keer klink 
hun antwoord eenduidig: “CNG zal 
een vaste waarde blijven en een van 
de diverse  oplossingen zijn, naast 
benzine en diesel, die niet zullen 
verdwijnen, maar ook elektriciteit én 
waterstof (oplossingen waar beide 
bedrijven ook aan werken) zullen een 
zeker marktaandeel hebben”, stelt 
Van Houdenhove. Graumans treedt 
bij en voegt eraan toe: “Ik denk zelfs 
dat we over vijf à tien jaar heel ver 
zullen staan met de ontwikkeling van 
biomethaan, waardoor CNG zich nog 
ecologischer zal kunnen profileren. 
Mogelijk zal er tegen dan ook nog 
een nieuwe alternatieve brandstof zijn 
die we vandaag nog niet kennen”. 


