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Missie

Zeeland Seaports zorgt op een toegewijde en 

respectvolle manier voor de duurzame ontwikkeling 

van de logistiek en industrie in de Zeeuwse 

zeehavens. 

Zeeland Seaports



Doel

Het handhaven en stimuleren van bedrijvigheid en

werkgelegenheid (o.a. door het versterken van de

bestaande industriële bedrijvigheid)

Oftewel

Het ontwikkelen, exploiteren en beheren van onze havens

Zeeland Seaports



 Circa 250 bedrijven

 18% van de totale werkgelegenheid in Zeeland

 11% van de totale 

werkgelegenheid 

in de Nederlandse havens

Bron: kamer van koophandel Zeeland + Nationale Havenraad

Werkgelegenheid



 Efficiënt ruimtegebruik

 Natuurwaarden toetsingskader voor ontwikkeling en 

exploitatie havengebied

 Initiatieven voor duurzaamheidvraagstukken als 

scheepsafvalstoffen, ballastwater, brandstoffen en 

uitlaatgassen

 Schone transportoplossingen

Duurzame havens



Terneuzen

Max. draft 12.50 meters

Port area +/- 2100 ha

Vlissingen-Oost

Diepgang 16,5 m

2.400 ha

Terneuzen

Diepgang 12,5 m

2.100 ha

Havens van Vlissingen en Terneuzen



Vlissingen



 Vitaal sloegebied / sloewarmte 

 Connecting CO2 

 Algen pilot projecten 

 Offshore windenergie cluster 

 Railwind / windmolens boven het spoor 

 Getijde energie 

Duurzaamheid in Vlissingen





Duurzame clusters in de praktijk 

Bio Base Europe
Innovation & Training for the bio-based economy



Clustervorming Kanaalzone

 Biopark Terneuzen / gebruik reststromen

 Valuepark / Dow Chemicals

 Glastuinbouw / Warmco2

 Bio Base Europe / Ghent Bio-Energy Valley

 Ghellinckpolder / Cargill – Nedalco

 Foodport Zeeland 



Tekst



 Joint venture Dow Benelux and Zeeland Seaports

 Chemische industrie gekoppeld aan logistiek

 Voordelen: emissiereductie, minder transport, efficiënt 

gebruik van energie, locatie voordelen en synergiën, 

waterrecycling, gesloten productieketen

Valuepark Terneuzen





Bertschi AG

Biofueling BV

Dow Benelux

KatoenNatie Logipark BV

Oil Tanking

Vos Logistics

SGS

Dow Benelux

Vos Logistics

Katoen Natie 

Logipark BV

Oil Tanking

BertschiBiofueling

Valuepark Terneuzen

SGS



 BioPark Terneuzen

 Autrichehaven 

 Glastuinbouw complex 

Axelse vlakte 



Ontwikkeling Autrichehaven





 Onderdeel van Biopark Terneuzen

 Meest duurzame glastuinbouwproject: smartlink met Yara

 300 hectare glastuinbouw

 Opleiding- en 

voorlichtingskas 

voor grensoverschrijdend

onderwijs

Glastuinbouw Terneuzen



 Slim gebruik van warmte,

CO2, water en bio-

massa

 Onafhankelijk van 

bestaande energienet

 Gebruik van bestaande

infrastructuur

 Nieuwe infrastructuur 

voor warmte en CO2

De praktijk
Warmt
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Zeeland Seaports

Yara

VolkerWessels



 Levert warmte en Co2 van kunstmestfabriek aan 

naastgelegen glastuinbouw complex

 Reststromen en afval als energiebron and grondstof voor 

duurzaam glastuinbouwcomplex

 Reststromen glastuinbouw als grondstof voor “nieuwe 

industrie”

 Tuinders niet langer afhankelijk van energie markt en 

fluctuaties in energiekosten 

Doelstelling van WarmCO2



Ketel

Restwarmte
WKK



Glastuinbouw Terneuzen





Duurzame glastuinbouw 

Warmte

 90% besparing fossiele 
brandstof 

 Minder  CO2 en NOx

 30-35 punten GLK 

CO2

 Pure CO2 nodig voor 
tuinders

 15 punten GLK



Pijpleidingsysteem  

WarmCO2



Opleidingscentrum



 Koppelen locale productie met import & export 

 Verwerking en verpakking / toegevoegde waarde

 Opslag, Transport & Distributie  

 Verscentrum 

 Hub voor België / Frankrijk en Engeland

 Kanaal Seine – Nord 

 ZLTO / Impuls Zeeland / Provincie Zeeland / 

Gemeente Terneuzen



Kans duurzame 

achterlandverbindingen

Kanaal Seine Nord:

Directe verbinding tussen Parijs

en Zeeland, voor grotere 

binnenvaartschepen





Geschiedenis Biopark

 Initiatieven van bedrijven

 Transforum Agro Groen TAG

 Pieken in de Delta

 Bio Base Europa / Interreg



Biopark Terneuzen



Inzet BioPark Terneuzen

 Duurzame havens = logistiek, industrie en intensief 

ruimtegebruik

 Smart linking “Eco-pyramide”, gebruik biomassa 

reststromen, Glastuinbouw complex, Agri- & Foodport

 Smart positioning  Kanaalzone Gent-Terneuzen, 

logistieke noord-Zuid corridor; ARA range, Kanaal Seine 

- Nord

 Kansen voor zee en trimodaal achterland transport, 

ondergronds transport; kritische massa van de keten



Bio Base Europe

 Grensoverschrijdende Bio-based economy

 Ghent Bio Energy Valley & Biopark Terneuzen 

Bio Base Europe
Innovation & Training for the bio-based economy



Europees Biocluster  



Bio-based gateway of Europe 

 Innovatie en training voor de bio-gebaseerde  

economie

 Unieke grensoverschrijdende samenwerking Biopark 

Terneuzen en Ghent Bio Energy Valley

 Pilot plant en trainingcenter bio-based economy

 € 7 miljoen Interreg subsidie 

totale investering     € 21 miljoen

Bio Base Europe



Activiteiten

 Pilot Plant

Testen en optimalisering bio-energie en bio-
brandstoffen op productieschaal

 Training Center

Training van process operators en windmolen technici 
voor bio-technologische en Chemische industrie 

 Kennis en voorlichtingscentrum 

Netwerken en delen van kennis over ontwikkelingen 
in de bio-gebaseerde industrie.  Informeren van 
publiek en overheden.  Lobby naar “Den Haag” en 
“Brussel”



Industriële bio-technologie

Biogrondstoffen

plantaardige oliën en vetten,

suikers, cellulose, zetmeel,

enz.

Biochemicaliën

enzymes, geur- en

smaakstoffen, kleurstoffen,

vitamines, farmaceutische

grondstoffen, enz.

Biomaterialen

biopolymeren,

nanomaterialen, performance

proteinen

Biobrandstoffen

bio-ethanol, bio-diesel, DME,

Fischer-Tropsch-diesel,

biohydrogen, enz.

Agro-industrie

Voedingsindustrie

Chemische industrie

Farmaceutische industrie

Energie-sector

Textielindustrie

Papierindustrie







Onderwijsfaciliteit

Doel

 Geven van scholing en training op het gebied van bio-
gebaseerde en duurzame  processen:

− Bio Energy & producten 

− Windmolen technici / industrie 

− Zonne energie 

 Leveren van een bijdrage aan de economische 
ontwikkeling  van de regio als centrum voor Bio-
gebaseerde industrie en centrum voor windenergie 





www.zeelandseaports.com

www.bioparkterneuzen.nl

www.biobaseeurope.eu


