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1 Energie in de haven van Antwerpen



Key figures for Antwerp Port Authority

• 1594 employees
• Port area surface: 13.057 ha
• 7 locks
• 24 movable bridges
• Quay length: 160 km
• Rail track: 1.055 km
• Roads: 409 km
• Pipelines: 1.000 km
• Covered warehousing: 610 ha



The Port in numbers
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Balanced import and export flows
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+2,7 %



Multifunctional port:
realizing unique synergies
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 Supporting our customers in 
setting up efficient supply chains

Industry

Logistics

Cargo / materials handling



Europe’s largest integrated oil & chemical cluster
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Energy use in the port
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- Grootste energieverbruik bij chemie
en raffinaderijen

- Energieverbruik neemt zowel
absoluut als per geproduceerde
eenheid af sinds 2011



Fysische en economische leveringszekerheid
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Fysische leveringszekerheid van elektriciteit
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Bron: CREG, Elia, eigen analyse



Economische leveringszekerheid van elektriciteit
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Europese vergelijking – internationale vergelijking

Source: PWC, 2015, A European Comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers



Economische leveringszekerheid van elektriciteit
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2 Energie Actie Programma havenbedrijf



Energie actie programma havenbedrijf 2010- 2015

15

Voortrekkersrol

Duurzame invulling van de essentiële consumptie

Focus op energie-efficiëntie



Energie Actie Programma havenbedrijf 2010-2015
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Focus op energie-efficiëntie

Energie-audits bij concessionarissen
Opstart energiefonds
Haalbaarheidsanalyse restwarmte-uitwisseling
Haalbaarheidsanalyse smart grids
…

Duurzame invulling van de essentiële consumptie

Windenergie in het havengebied volop aan de gang
Onderzoek naar oprichting hydrocentrale op sluizencomplexen
Toelatingsbeleid zonnepanelen op magazijnencomplexen
Walstroom zeevaart – Walstroom binnenvaart
…

Voortrekkersol

Energieverbruik voor verwarmen en koelen in bedrijfseigen gebouwen 
doelstelling 2020 -20% reeds bereikt, bijgesteld  -35%
Gestructureerd energiemanagement via ISO 50001
Aankoop van 100% groene stroom
Installatie BEO-veld in nieuw havenhuis
…



3 energie-uitdagingen voor de toekomst
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 Nood aan een adequate energie-infrastructuur
 Nood aan grootschalige opslagmogelijkheden in het 

elektriciteitssysteem

 Bijkomende elektrificatie



3 Projectenoverzicht



• Ca. 150 MW aan windenergie gerealiseerd in de afgelopen jaren
• Voldoende ambitie om het verdere potentieel tijdig te realiseren
• Interactie met huidige en toekomstige havenactiviteiten dient nauwkeurig bestudeerd te worden. 

Wind aan de Stroom en Vleemo



20http://smartgrids.intec.ugent.be/swift/?q=publicdata/html



Walstroom zeeschepen
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Electrolysis

CH3OH Synthesis
H2

Feedstock forchemistryFuel fortransportation

Industrial process

CO2 sequestration CO2

MW

CH3OH

CCU Power to Methanol

Power Grid
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Flue gas
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Ondernemingen binnen het beheergebied van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kunnen een beroep 
doen op onafhankelijke energiedeskundigen voor bijstand bij de identificatie en realisatie van energie 
efficiëntie trajecten in hun eigen bedrijfsvoering. Deze energiedeskundigen kunnen flexibel ingezet worden op 
allerlei implementatietrajecten binnen de eigen bedrijfsvoering. De energiedeskundigen worden door middel 
van een raamcontract aangesteld door het havenbedrijf. 

Energiefonds

 Uitvoeren van energie-audits
 Uitwerken van business cases en investeringsdossiers
 Opmaken van lastenboeken voor energie efficiëntie investeringen
 Uitwerken van gedetailleerde verlichtingsstudies
 Bijstand/Begeleiding van implementatietrajecten en audit van gerealiseerde besparingen
 Doorlichting van aankoopstrategieën
 Bijstand/Begeleiding bij interne energiebewustwordingscampagnes
 Evaluatie van demand response potentiëlen 
 Bijstand/screening van subsidiemogelijkheden
 Bijstand bij implementatie van een energiemanagementsysteem (bv. ISO 50001)
 Opmaak van strategische energieplannen



Financiële ondersteuning

Onderstaande financiële tegemoetkoming vanuit het energiefonds wordt voorzien:

 Voor grote ondernemingen: 50% van de kostprijs van de adviseur; maximum € 20.000 per onderneming.
 Voor middelgrote ondernemingen: 60% van de kostprijs van de adviseur ; maximum € 20.000 per onderneming.
 Voor kleine ondernemingen: 70% van de kostprijs van de adviseur ; maximum € 20.000 per onderneming.

Energiefonds



BEO veld nieuw havenhuis
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• BEO-vermogen verwarmen ca. 300kW en dekt 64% van het jaaraandeel warmtevraag
• BEO-vermogen koelen ca. 245kW en dekt 46% van het jaaraandeel koelen
• CO2 reductie: 270.000 kg per jaar 
• Jaarlijkse energiefactuur: - 37.000€
• Terugverdientijd ca. 7 jaar.



Energiemanagement ISO 50001
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Doelstelling: Duurzaam ondernemen
Middel: ISO 50001
• Certificering door GHA behaald binnen 12 maanden 

na start project
• Op basis van een energiebeleidsovereenkomst
• Geldt voor heel het GHA (o.a. 11 afdelingen met 

significant energieverbruik)
• Eerste observatieperiode 36 maanden


