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Indaver is een solide bedrijf 
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Katoen Natie is aandeelhouder van 
Indaver nv.  

1687 medewerkers 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.portofantwerp.com/nl/node/4079&ei=rwWUVeKJJIXeUZydgLgJ&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNHxMyJ7zt3zDKFERLWOnsCH2MFhDQ&ust=1435850541435633


…which continuously invests in breakthrough projects 

240 000 T WtE project 
 

• formally initiated new 

project 

• assessment stage 

• same input as Meath 

• Backyard pharmachem 

cluster (Ringaskiddy) 

3 

Cork (Irl) , 2020 

Energy Cluster Doel 

 

• Steam network around 

Doel site for delivery of 

steam to neighbouring 

industrial companies  

• Investment: 30 M€ 

Doel (Be), Ecluse 2017 Indaver Molecule Management   

Bringing circular economy in practice 
 

Big scale projects 

 Plastic recovery 

 Cl recovery 

 S recovery 

 Nutrient recovery 

 

Small scale projects 

• Salt/Solvent separation 

• Iodine recovery 

• Palladium recovery 

• Tin recovery 

 

 



Indaver/SLECO operators of world-scale WtE plants 

 250 MWth recovery of energy => electricity production 0,8% of Belgian electricity 
demand or 182,000 households 

 

 In Waasland Port, Indaver & SLECO 
operate 3 grate incinerators 
(household &commercial waste) 
and 3 fluidized bed incinerators 
(sludge & industrial waste)  

 Processing of  more than 
1,000,000 tonnes/yr   

 On average 50% renewable 
content of waste 
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ECLUSE steam network…. THE CONCEPT     
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Reduction of 100,000 tonnes of  

CO2-emissions per year  

Location: Antwerp Port– ‘Waasland’ Port 

Condensate 
return duct 
 
Used for heating 
purposes 

Steam duct  5 km 
partly above /below 
ground  
 
Superheated steam  
400 °C 
High pressure: 40Bar 
 
Investment: app.  30 
mln EUR 

Nearby 
Chemical industry 
 
5 large-scale 
companies 
need steam for 
production processes 
 
10y offtake agreement 

 
 
 
 

 
Waste 2 Energy plant 

waste & sludge:  
1 mio t/y 

 
250 MW steam 

 

 
 Inhoud is confidentieel en mag niet worden gepubliceerd of vermenigvuldigd  
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Existing situation at the consumers 

 Chemical industry: Energy intensive and very stable consumption 
 Port of Antwerp is home to the largest chemical cluster in Europe 

 
 Applications for steam: 

 Distillation 

 Evaporation / Drying 

 Cleaning 
 Chemical reactions 

Steam production: 

 Energy source: Natural gas 

 Installations: Steam boilers and CHP 

 
 ECLUSE will provide steam for 6 chemical companies and replace 

approximately 10 steam boilers 

 
 

 

7 



Producenten Afnemers 

Ontwerp & bouw 
Exploitatie & 

onderhoud 

Investeerders Expert partner 

Energieleveringsovereenkomst 

Aandeelhouders- 
overeenkomst 

Aansluitings-
overeenkomst 

Transport 
overeenkomst 

Vergunningen & 
vestigingsrechten 

Financiering 

INDAVER 

SLECO 

Ashland 

ADPO 

Monument Chemical 

INEOS Phenol 

LANXESS 

Antwerp Gateway DP 
WORLD 
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ECLUSE stoomnetwerk…. DE ACTOREN  

FINEG 
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Planning van het project 
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2016 - 2017 2018 Sept 2016 



Werfzone ECLUSE 
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ECLUSE stoomnetwerk…. DE VOORDELEN    

 MILIEU / KLIMAAT / DUURZAAMHEID 

 Stijging gebruik van groene warmte  in  Vlaanderen met 5-10% 

 Daling CO2-emissie met 100,000 ton/jaar (50 windmolens) 

 ECONOMISCH 

 Betrouwbare energievoorziening aan een lagere TCO 

 Zelfvoorziening: minder afhankelijk van import 

   fossiele brandstoffen 

 Opportuniteiten voor verdere ontwikkeling 

   economische activiteiten in havenregio 

 

 
 Inhoud is confidentieel en mag niet worden gepubliceerd of vermenigvuldigd  

TRIAS ENERGETICA 
 MAATSCHAPPELIJK 

 Haven krijgt groener karakter 

 CO2-reductie tegen zeer lage maatschappelijke kosten 



Doelstellingen Vlaams klimaatsbeleidsplan 2020 en 2030… Restwarmte 
en hernieuwbare warmte is een belangrijk deel van het antwoord 
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Voor een snelle opschaling van de technologie dient 
vooral de bestaande warmtevraag te worden benut 
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Afnemers met een geconcentreerde warmtevraag: 
 Bedrijven  
 Sociale huisvestingsmaatschappijen 
 Bestaande hoogbouw 
 Openbare voorzieningen 
 

Potentieelstudie VITO: Tenminste voor 11 – 25% van de totale diffuse warmtevraag van 65 
TWh bestaat economisch potentieel voor de aanleg van warmtenetwerken obv restwarmte.  
 
Dit potentieel stemt overeen met een jaargemiddelde CO2 besparing van 1.524 – 3.465 
Mton-CO2  of 15 – 35 projecten zoals Ecluse. 
 
Benutting van dit potentieel vraagt aanzienlijke aanloopinvesteringen in 
transportinfrastructuur en een gefaseerde opbouw. 
 

 
Bron: VITO-rapport, Warmte in Vlaanderen, 10/2015 



Tips voor optimalisatie van de 
warmtedichtheid. 
 Combineer industriële (24/7) met 

residentiele afname (zomer/winter) 

 

 Warmtenetwerken vooral voor gebieden 
met een hoge bevolkingsconcentratie 
(hoogbouw, openbare voorzieningen, 
sociale huisvestingsmaatschappijen, …) 

 

 Warmteafname vooral kansrijk over 
relatief korte en middelgrote 
transportafstanden 

 

 Piekbelastingen door lokale back-up 
centrales 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kansen voor warmtenetwerken: Economy of scale 
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Bron: District cooling and heating; Sven Frederiksen, Sven Werner 

Warmtedichtheid: Exponentiele daling van 
de transportkost bij hogere warmtedichtheid: 



Referentie aardgas: Lage energieprijzen en gebruikersgroepen 
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38

24

19

Gasprijs 
(EUR/MWh HHV) 

Middelgrote verbruikers (T5) 

Sociaal maximumtarief 

Gemiddeld huishouden (T2) 

Warmtedichtheid: algemeen laag 
Referentiekost gas: 
- Hoge transport en distributiekosten 
- Hoge heffingen en taksen 

Warmtedichtheid: algemeen hoog 
Referentiekost gas: 
- Lage transport en distributiekosten 
- Lage heffingen en taksen 
 
 

 
Bron: CREG, 2016 

Het NMDA-principe (Niet Meer Dan Anders) is noodzakelijk  
om het maatschappelijk draagvlak te behouden. 



Vergelijking kostprijs ondersteuning naar CO2-besparing 
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Een deel van de noodzakelijke CO2-reductie kan met warmtenetwerken vele 
malen goedkoper worden gerealiseerd dan met de klassieke vormen van 
hernieuwbare energie. 

5

WKK < 20 MWe (WKC cat. 7.a.1) 

Windmolens op zee >216 MWe 

Vaste biomassa < 20 MWe (GS cat. 15) 

200 EUR/ton CO2 

 
100 EUR/ton CO2 

 Ondersteuning op 20 jaar (EUR/ton CO2-besparing) 

ECLUSE (minimumcapaciteit) 

Zonne-energie 0,25-0,75 MWe (cat. 3) 

Windmolen op land < 4 MWe (GS cat. 4) 

Vast biomassa-afval < 20 MWe (GS cat. 17) 



 Bestaande ondersteuningsmechanismen voor CO2-reductie zijn vooral 
gericht op productie van elektriciteit (zoals GSC en WKK).  

 

 

 Knelpunten ondersteuningsmechanismen voor warmtenetwerken 
 

 

 

 Enkele gerichte aanpassingen aan bestaande ondersteuningsmaatregelen 
zullen het potentieel van warmtenetwerken kunnen ontsluiten 

 
 

 

 

 

 

Obstakels: Beleidsmatig 
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1. De CO2-reductiedoelstelling zijn zowel ambitieus als urgent en 
Vlaanderen dient bijkomend maatregelen te initiëren voor het behalen 
hiervan. 

2. Het potentieel van warmtenetwerken in Vlaanderen is onderbenut. 

3. Er bestaat potentieel voor een groep – met name grootschalige 
warmtenetwerken - die gerealiseerd kunnen worden tegen een 
maatschappelijk kostprijs die fors lager is dan andere vormen van CO2-
reductie. 

4. Beperkte aanpassingen aan het bestaande ondersteuningsbeleid kan het 
potentieel van warmtenetwerken grotendeels ontsluiten. 

 

Contactgegevens: 

Jan-Kees de Voogd 
Business Development Manager MSW België 
Jan-Kees.de.Voog@indaver.be 
+32(0)477 42 00 41 

Take away  
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FINEG 
afnemers van groene warmte 
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