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1 Inleiding
De klimaattop in Parijs zit nog fris in het geheugen. Hoewel er een akkoord bereikt
werd, zijn de maatregelen onvoldoende om de klimaatcrisis af te wenden. De opwarming van de aarde doet mensen op de vlucht slaan en de gevolgen zijn nu al duidelijk voelbaar. We moeten dan ook dringend werk maken van een ander economisch
systeem. Ook de haven van Antwerpen moet hier in mee gaan. Ze dient zelfs het
voortouw te nemen, gezien haar aandeel in de uitstoot van broeikasgassen.
Maar hoe kunnen we duurzaam én sociaal rechtvaardig produceren? Hoe zit dat met
brandstoffen en grondstoffen in de toekomst? Hoe gaan we om met de eindigheid
van aardolie, steenkool en aardgas? Fossiele brandstoffen zijn ook verantwoordelijk
voor de uitstoot van broeikasgassen en dus voor de opwarming van de aarde.
Deze brochure is een initiatief van Climaxi vzw, een beweging voor klimaat en sociale
rechtvaardigheid. We werkten samen met de 11 maart-beweging, een Antwerpse
actiegroep. De 11-maart beweging wordt ondersteund door Climaxi, Greenpeace
Antwerpen en het Ecokot, een sociaal centrum in het Antwerpse Borgerhout. De
11 maart-beweging werkt rond alles wat met het Antwerpse havengebied te maken
heeft. Dit jaar herdenkt de actiegroep 5 jaar Fukushima.
Climaxi en de 11 maart-beweging willen:
• geen Fukushima aan de Schelde, sluiting van de kernreactoren voordat er ongelukken gebeuren, en een hernieuwbare-energie centrale in Doel
• een omschakeling naar en investeringen in hernieuwbare energie en klimaatneutrale materialen
• een waarborg op tewerkstelling in kwaliteitsvolle jobs voor alle Antwerpse havenbedrijven
• een algemene heroriëntering van de activiteiten in het Antwerpse havengebied
op sociaal en ecologisch vlak
Met deze brochure willen we aantonen dat dit mogelijk is. Dit betekent een havengebied dat circulair draait op 100% hernieuwbare energie zonder fossiele brandstoffen
en kernenergie. Dit vraagt een hele omvorming van de energie- en materialenproductie, evenals van transport en overslag.
In een eerste deel gaan we dieper in op essentiële sectoren van het havengebied. Na
een algemene analyse van het havengebied, komen energieproductie, petrochemie,
overslag en transport en de sociale situatie van de haven aan bod. Bij de energieproductie zoomen we in op fossiele brandstoffen, kernenergie en hernieuwbare energie.
Deze indeling volgen we ook wanneer we proberen alternatieven te formuleren. We
zullen een reeks eerder technische maar ook sociale denkpistes uiteenzetten. Deze
houden in dat we een volledige omschakeling naar hernieuwbare energie in en bui4

ten het havengebied voorstaan. Tegelijk dienen fossiele grondstoffen vervangen te
worden door biobased en circulaire grondstoffen. We zien ook fundamenteel andere
evoluties in transport en overslag, inbegrepen meer productie dichterbij de afnemers.
Omdat al deze ontwikkelingen gepaard gaan met belangrijke evoluties op het vlak
van tewerkstelling en organisatie, bepleiten we een sociaal rechtvaardige en democratische omwenteling op maat van deze nieuwe ontwikkelingen. Zo bevorderen we
tegelijk sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid.

2 Haven van Antwerpen
2.1	Algemene situatie
Een korte moderne geschiedenis van de haven na WO II
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog is de Antwerpse haven één van de weinige Europese havens die vrijwel intact is gebleven. Al snel groeit Antwerpen uit tot
de grootste hedendaagse geïntegreerde petrochemische cluster van Europa. In 1951
wordt de Petroleumhaven gebouwd (later het Marshalldok). Die is speciaal afgestemd op de petroleumtrafieken. De samenstelling van de goederenoverslag verandert hierdoor ingrijpend: de stijgende petroleumaanvoer is goed voor de helft van de
groei en de aanvoer van ertsen voor een kwart.
De uitbreiding van de haven is niet langer te stoppen. In de chemische industrie volgen de investeringen elkaar op. Vanaf 1965 wordt fors geïnvesteerd in de chemische
industrie: bedrijven als Bayer, BASF en Degussa leggen de basis voor deze groei. Het
containerschip doet zijn intrede en wordt hét symbool van de vooruitgang. De eerste
containers worden in de Antwerpse haven gelost in het midden van de jaren ‘60. In
1966 worden in Antwerpen volgens officiële statistieken bijna 300.000 ton containergoederen behandeld.
In de decennia daarna wordt een begin gemaakt van de economische globalisering. In
de jaren ‘90 is er een spectaculaire stijging van de overslagcijfers waarbij de containeroverslag alleen al meer dan verviervoudigt. Overslag is het overbrengen van goederen
van het ene naar het andere vervoermiddel.
In 1995 is er voor het eerst sprake van de bouw van een nieuw dok op de Linkerscheldeoever: het Deurganckdok. In het kader van de liberale vloedgolf aan privatiseringen, verzelfstandigt het Havenbedrijf in 1997 tot autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. De 1.650 medewerkers van het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen spelen een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven.
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In 2005 wordt het Deurganckdok geopend. Met een extra capaciteit van 7 miljoen
standaardcontainers wordt de opslagcapaciteit in Antwerpen ruim verdubbeld. In het
oudere havengebied ten noorden van de stad vindt een sterke modernisering plaats,
doordat havenbedrijven er fors investeren. Magazijnen worden bijvoorbeeld volledig
geautomatiseerd.
Na de haven van Rotterdam is Antwerpen de tweede grootste haven van Europa.
Antwerpen wordt ook de derde spoorhaven van Europa: jaarlijks vinden 18 miljoen ton
goederen hun bestemming via het spoor.

Wat brengt de toekomst?
De Antwerpse haven wil blijven groeien. Volgens de huidige prognoses zal Antwerpen vanaf 2020-2021 nood hebben aan nieuwe capaciteit voor containerbehandeling.
Vandaar dat het Antwerpse havenbestuur nu reeds de voorbereidingen treft voor een
nieuw en groot getijdendok, met bijhorende terminalcapaciteit op de Linkerscheldeoever. De Ontwikkelingszone Saeftinghe, een ruimte van meer dan 1.000 hectare,
wordt gereserveerd voor dit dok met daar omheen terreinen voor logistiek, overslag
en industrie.
De aanleg van dit dok is omstreden omdat hiervoor woongebied in het dorp Doel
zou moeten verdwijnen. Naast de uitbreiding wordt ook gezocht naar een nieuwe
bestemming voor bestaande terreinen op de Rechterscheldeoever.
De scheepvaart moet op de Schelde wel rekening houden met de getijdenwerking.
Door de meest recente Scheldeverdieping in 2010 kunnen de grootste containerschepen ter wereld echter naar Antwerpen blijven varen.

Belangrijk is ook dat deze producten vaak in slechte arbeidsomstandigheden worden
gemaakt. De discussie over de uitbreiding van de haven is er dus ook een over een
onrechtvaardige globalisering, op sociaal én ecologisch vlak.
Bulk
Vloeibaar

Containers maken in gewicht nu 55% van de haventrafiek uit. Het aanvoeren van allerlei producten uit verre landen is met de economische globalisering enorm toegenomen. Producten die vroeger in België of in Europa vervaardigd werden, komen nu van
veel verder, zoals uit Zuid-Oost Azië.
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Stukgoed
container

Overige

Totaal

1980

19

35

6

22

82

1985

18

31

11

27

86

1990

26

33

17

27

102

1995

26

32

26

25

108

2000

34

28

45

24

131

2005

37

27

75

22

160

2010

41

20

103

15

178

2014

63

14

108

14

199

Tabel 1: Totaal maritiem transport per soort in MT per volledig jaar (om de vijf jaar).
Eigen tabel op basis van verder vermelde website. Opgehaald op zaterdag 27 juni 2015 via website (p. 21/7)
http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/Statistisch%20Jaarboek%202014.pdf

Wanneer we tabel 2 in detail bekijken, zien we dat de haventrafiek van producten uit
de eerste industriële revolutie gaandeweg sterk tot zeer sterk verminderd is. Het gaat
om ertsen en steenkool, maar ook staal, hout en papier. Wat in de plaats is gekomen,
zijn chemicaliën en petroleumderivaten. De Antwerpse haven is duidelijk niet voor
niets het grootste petrochemische complex van Europa.
Aard overslag

Soort overslag

1980

2014

Container

Container

6.126

108.317

Vloeibaar

Ruwe petroleum

3.910

4.985

Petroleumderivaten

13.522

46.067

Chemicaliën

4.012

11.375

Ertsen

11.168

2.852

Meststoffen

4.648

3.740

Rest (steenkool, graan, zand)

15751

3732

IJzer en staal

8.980

6.503

De haventrafiek
We zien in onderstaande tabel dat er zich tijdens de voorbije decennia een serieuze
ontwikkeling heeft voorgedaan in het laden en lossen van goederen (overslag). Op
minder dan 35 jaar tijd heeft de haventrafiek een heel andere natuur gekregen. In
1980 bestond de haventrafiek hoofdzakelijk uit droge bulk (bijvoorbeeld steenkool)
en stukgoederen (bijvoorbeeld auto’s). In 2014 zien we hoe de haventrafiek grondig
gewijzigd is. In dat jaar hebben containeroverslag (in plaats van stukgoederen) en natte bulk (bijvoorbeeld petroleumderivaten) de vorige twee categorieën ruimschoots
achter zich gelaten. Bovendien zijn de trafieken van droge bulk en overige goederen
ook in tonnenmaat achteruitgegaan.

Bulk Droog

Vast

(32) (33) (34) (35)*
(36)* overige

Rollend materiaal

421

3.667

Ro-ro (excl. container)

3.028

4.743

Rest (hout, papier, rollend, fruit,
chemcialiën, non-ferro,…)

8343

2759

Auto

(stuk) 498.309

(stuk)1.195.161

Tabel 2: 1980/2014 detail bulk- en stukgoederen.
Eigen tabel op basis van statistisch jaarboek 2014, Port of Antwerp Opmerking: Ro-ro, Roll on- roll off, voertuigen die rechtstreeks op en
van het schip gereden worden.
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Wat de haven economisch betekent, wordt weergegeven in tabel 3. Deze tabel geeft
ons een beeld over het belang van de verschillende sectoren in de haven en hun Toegevoegde Waarde. Toegevoegde Waarde (TW) betekent de waarde die een industrie
of dienst toevoegt aan ingekochte grond- of hulpstoffen.
De industrie creëert in elk jaar méér toegevoegde waarde (TW) dan de haven zelf.
Verder is het belangrijk op te merken dat de toegevoegde waarde voortgebracht op
een indirecte of onrechtstreekse manier (bijvoorbeeld in het hinterland van de haven),
ongeveer gelijk is aan de directe rijkdom geproduceerd in het havengebied.
De onderverdeling tussen directe en indirecte toegevoegde waarde (TW) is vanuit
sociaal standpunt niet altijd even belangrijk. Firma’s die buiten het havengebied liggen, maar diensten verlenen aan bedrijven in de haven, dragen evengoed bij tot deze
Toegevoegde Waarde. Het fenomeen van de onderaannemers veroorzaakt een zekere
kunstmatige indeling. Vroeger werden immers veel “diensten” geleverd door werknemers van de bedrijven in de haven zelf. Deze activiteiten werden vroeger dan ook gecatalogeerd onder de rubriek “directe toegevoegde waarde”. Nu vallen ze daar buiten.
Toegevoegde Waarde/ jaar (milj. €)
per onderstaande sector

2008

Directe effecten

10.210,1

8.789,4

9.702,0

9.844,5

Maritieme cluster

4.210,7

2.883,8

2.987,6

3.222,6

2009

2011

2013

Niet-maritieme sector

5.999,5

5.905,5

6.714,4

6.621,9

Waarvan industrie

4.519,8

4.529,7

5.099,1

4.950,3

Indirecte effecten

8.826,0

8.059,2

8.787,6

9.129,8

Maritieme sector

3.281,1

2.904,0

3.002,7

3.312,6

Niet-maritieme sector

5.544,9

5.155,2

5.784,8

5.817,1

Totale Toegevoegde Waarde

19.036,1

16.848,5

18.489,5

18.974,2

Tabel 3: evolutie toegevoegde waarde van de Antwerpse haven.
Opgehaald op zaterdag 21 november 2015 via website https://www.nbb.be/nl/artikels/working-paper-ndeg-283

Conclusie
De haven van Antwerpen is veel meer dan enkel logistiek. Het is de plaats waar veel
basisproducten voor de samenleving worden gecreëerd. Als we tot een meer duurzame en sociale samenleving willen komen, zal de haven het anders moeten aanpakken.
Zowel wat er wordt geproduceerd als de wijze waarop dit gebeurt zal moeten veranderen. Moeten we zoveel afgewerkte producten importeren in containers, of kunnen
we meer lokaal produceren? Wat zijn mogelijke alternatieven voor de producten en
productieprocessen in de chemische industrie? Hoe en welke energie dient er geproduceerd te worden? Welke grondstoffen willen we gebruiken?
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2.2 energie
algemeen
Het energieverbruik in de haven situeert zich vooral in drie sectoren.
1
2
3

de productie van energie (de minst belangrijke van deze drie sectoren in de haven)
de raffinaderijen
de chemie (de belangrijkste)

Het totale energieverbruik is tot 2010 blijven stijgen. Uit het duurzaamheidsverslag van
2015 blijkt dat het energieverbruik na 2010 stabiliseert, om in 2013 te beginnen dalen.
Dat is wel positief, maar we zijn er nog lang niet. Ook de uitstoot van broeikasgassen
bleef stijgen tot 2010. Volgens het duurzaamheidsverslag van 2015 is de uitstoot na
2010 in de maakindustrie gaan dalen. Maakindustrie is de industrie die nieuwe producten uit materialen maakt. Toch is dit onvoldoende om het aantal broeikasgassen
drastisch te doen dalen.
Laat ons even in detail bekijken wat er gebeurd is. Veel bedrijven beweren terecht
dat het verbruik per eenheid product daalt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de productie van één ton chemisch product nu minder energie vraagt dan vroeger. Maar de
productie zelf is meer gestegen dan de daling van het energieverbruik per eenheid
product, waardoor het totale energieverbruik blijft stijgen. Het is verder ook verontrustend te zien dat de daling van het energieverbruik per eenheid product tussen 2008
en 2010 minder gedaald is dan in de acht jaren voorheen.
Het energieverbruik in de haven is in 2013 bijna 10% hoger dan in 2000. Ook de uitstoot van broeikasgassen in de maakindustrie ligt in 2013 hoger dan in 2000. Mede
daardoor is de uitstoot van koolstofdioxide in de haven hoger in 2013 dan in 2000.
9

Enkel de uitstoot van alle broeikasgassen (koolstofdioxide, methaan en stikstofdioxide)
lag in 2013 merkelijk lager dan in 2000. De daling van de broeikasgassen methaan en
stikstofdioxide was dus groter dan de stijging van de uitstoot van koolstofdioxide. Ook
hier geldt de opmerking dat dit laatste gegeven op zich positief is, maar dat er nog
veel werk aan de winkel is om voldoende snel te komen tot een werkelijk duurzame
haven.

petroleum
Er zijn in de Antwerpse haven vier raffinaderijen:
1
2
3
4

ExxonMobil
Total
IBR (het vroegere Petroleum-Zuid, Albatros en nadien BRC)
ATPC (Antwerp Terminal & Processing Company)

Er werken volgens Trends in 2012 ongeveer 2.000 vaste werknemers in deze bedrijven, aangevuld met een groot aantal werknemers van onderaannemers.
Deze raffinaderijen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van een grote hoeveelheid
broeikasgassen. Voor alle raffinaderijen samen gaat het in 2012 om ongeveer 5,5 miljoen ton aan uitstoot van koolstofdioxide, methaan en stikstofdioxide. De uitstoot bij
het verbranden van deze brandstoffen wordt hierbij niet meegerekend, noch bij het
oppompen ervan.
Wel nemen zij maatregelen om energie-efficiënter te worden. Hierdoor is er minder
uitstoot van broeikasgassen. Vrij recent gingen zij over tot het installeren van WKK-installaties. WKK staat voor warmte-krachtkoppeling, het gelijktijdig opwekken van
warmte en kracht (elektriciteit). Door deze gecombineerde productie bespaart men
op energie(kosten).
Anderzijds zien we evoluties die de hoeveelheid uitstoot weer doet toenemen. Niet
alleen gebruiken raffinaderijen de techniek van het affakkelen van restgassen. Menig
Antwerpenaar zal zich bij een bewolkte hemel de soms grillige oranje luchtformaties
wel herinneren. Deze gassen kunnen in de huidige procesvoering beter verbrand worden dan ze zomaar te lozen. Minder slecht zou het zijn om de vrijgekomen warmte te
recupereren.
Naast het reeds lang bestaande affakkelen van gassen worden ook poorten geopend
om zware oliën te raffineren. Zo heeft ExxonMobil in haar vestiging van Antwerpen geinvesteerd in een zogenaamde “Delayed Coker Unit”. Dit is een installatie die zware
olie omzet in diesel en scheepvaartbrandstof. Uit berichten van ExxonMobil zelf, geciteerd in een artikel van De Morgen, blijkt dat deze eenheid mogelijks ook bedoeld is
om teerzandolie uit Canada te raffineren. Deze bron van olie is nog veel vervuilender
dan gewone aardolie. Volgens hetzelfde artikel in De Morgen zou teerzandolie op le10

venscyclusbasis 23% meer uitstoot van broeikasgassen veroorzaken, en bij de ontginning alleen viermaal zoveel.

Teerzandolie, een nieuwe koolstofbom
Het oppompen van aardolie uit aardolievelden wordt beschouwd als een conventionele
manier om olie te winnen. Het winnen van olie uit teerzanden is dan weer onconventioneel.
De reden hiervoor is dat deze olie zich niet zo gemakkelijk laat “vangen”. Onconventionele energiebronnen vragen veel meer industriële activiteit om geëxploiteerd te worden en
zorgen dus ook voor meer uitstoot van broeikasgassen. In Canada, in de provincie Alberta,
worden grote gebieden omgewoeld en tot maanlandschap herleid.
Ook andere raffinaderijen investeren verder in een fossiele toekomst. Total heeft zware
investeringen gedaan om haar fossiele bestaan te verlengen. Ze heeft volgens het
reeds aangehaalde artikel in Trends meer dan een miljard geïnvesteerd om zwaardere
oliefracties om te kunnen zetten naar lichtere fracties, waaronder voertuigbrandstoffen.

warmtekrachtkoppeling
De 1.000 megawatt afkomstig van warmtekrachtkoppeling wordt geproduceerd door
meerdere installaties. De grootste is Zandvliet Power in de buurt van de BASF. Bedrijven als Exxon Mobil, Total en IBR beschikken over kleinere installaties.
Het positieve aan deze centrales is dat ze de opgewekte energie veel efficiënter weten
te benutten. Ze produceren niet enkel elektriciteit, maar ook warmte. De meeste installaties in het Antwerpse havengebied doen echter nog steeds een beroep op fossiele
brandstoffen. Daarmee dragen ze nog altijd bij tot de uitstoot van broeikasgassen.
Deze centrales zouden nog de omschakeling naar hernieuwbare of circulaire energiebronnen moeten maken om effectief een plaats te hebben in een duurzaam verhaal.

Hernieuwbare energie (HeB)

Tenslotte is het belangrijk te benadrukken dat de petroleumraffinage niet enkel brandstoffen raffineert. Daarnaast produceert ze verschillende soorten grondstoffen voor de
chemische industrie. Ze leeft in een fossiele symbiose met de uitgebreide Antwerpse
chemiecluster. Het kan dan gaan om andere bedrijven, maar even goed produceert ze
grondstoffen voor eigen bedrijven. Zo produceert Exxon Mobil petroleumbrand- en
grondstoffen op de rechteroever, waarvan ze de laatste gedeeltelijk verder verwerkt
in een eigen site op de linkeroever, onder de naam van Exxon Mobil Chemical. Maar
daarover later meer.

Hernieuwbare energie is met nog geen 5% van de totale capaciteit aan elektriciteitsproductie in het havengebied het kleine broertje. Er zijn plannen voor het plaatsen
van meer windmolens, maar zonnepanelen zijn op dit moment belangrijker. We vinden ze vooral op de daken van bedrijven op de linkeroever.
De Katoen Natie investeerde in 2009 heel sterk in zonnepanelen. Het heeft Fernand Huts, CEO van de Katoen Natie, zeker geen windeieren gelegd. Er wordt in de
Waaslandhaven grof geld mee verdiend en de gezinnen in het Waasland betaalden
mee. Met de turteltaks wordt dit voortgezet. Deze taks legt elk gezin een belasting van
€100 op om de subsidies voor zonnepanelen af te betalen. Duurzaam zijn zonnepanelen zeer zeker, maar sociaal rechtvaardig zijn ze op dit ogenblik allerminst.
250.000

elektriciteit

biomassa

Vroeger stonden er ook centrales (gevoed door stookolie en/of aardgas) in Kallo. Ze
hadden een gezamenlijk vermogen van 500 megawatt. Deze centrales zijn ondertussen afgebroken.
Het bedrijf E.ON heeft ook geprobeerd een nieuwe kolencentrale te bouwen in de
Antwerpse haven. Na verzet door verschillende milieuorganisaties en na weigering
van het toenmalige Antwerpse stadsbestuur heeft het bedrijf geen vergunning gekregen voor dit project.
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biogas

200.000
Geïnstaleerd vermogen (kWe)

De elektriciteitsproductie in het Antwerpse havengebied wordt in de eerste plaats
gerealiseerd door kerncentrales. Warmtekrachtkoppeling (WKK) en hernieuwbare
energiebronnen leveren maar een beperkt aandeel. Kernenergie zorgt voor 2.911 megawatt, warmtekrachtkoppeling voor iets meer dan 1.000 megawatt en hernieuwbare
energie slechts 200 megawatt.

zonnepanelen
wind
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Grafiek 1: Vermogen HEB. Opgehaald op zaterdag 27 juni 2015 via website
http://www.duurzamehavenvanantwerpen.be/nl/content/planet/duurzame-energie
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Kernenergie
Kernenergie ontstaat door het splijten van atomen. De warmte die hierbij vrij komt,
wordt gebruikt om stoom te produceren dat dan omgezet wordt in elektriciteit.

Nadelen van kernenergie
Naast warmte, worden er echter ook “splijtproducten” geproduceerd. Ook wel gekend als
‘kernafval’. Hiermee weten de producenten geen blijf. Kernafvalproducten hebben soms
zeer lange ‘halfwaardetijden’. Dit zijn tijden die nodig zijn om de helft van de radioactiviteit
in de betreffende stof te laten verdwijnen. Voor plutonium is dat 24.000 jaren, voor verarmd
uranium... 4,47 miljard jaren.
Maar er is niet alleen het afvalprobleem. Er zijn nog veel problemen verbonden aan kernenergie. Een greep uit het groot aantal andere nadelen:
• Om een kerncentrale te doen werken, zijn er brandstofstaven nodig waarin uranium
vervat zit. Dit uranium is nergens in België te vinden. Het wordt vooral buiten Europa
uit mijnen gehaald. De uraniummijnbouw veroorzaakt veel gezondheidsproblemen.
• Uranium is, net zoals andere mineralen, een eindige grondstof. Er is bovendien een
hele resem aan industrieën nodig om de stap te zetten van uranium als grondstof naar
elektriciteit. Het gaat om mijnbouw, verrijkingsfabrieken, kerncentrales, opwerkingsinstallaties, opslagplaatsen én transport tussen al deze schakels.
• Het mengen van dit uranium met restproducten uit atoombommen (zoals ook in Doel
en Tihange gebeurt), maakt het kernsplijtingsproces en de behandeling nadien er alleen maar riskanter op.
• De kernlobby probeert een nieuwe, derde generatie van kerncentrales te verkopen.
Frankrijk en Finland zouden een nieuwe kerncentrale bouwen, maar er duiken zoveel
problemen op dat de kostprijs voor één centrale al verdrievoudigd is. Er is ook de illusie
dat er een nog nieuwere, vierde generatie aan kerncentrales gaat komen. Dit wordt al
tientallen jaren beweerd, maar in de praktijk stagneert de boel.
• Er is een zeer groot risico op ongevallen met alle gevolgen van dien. Kernenergie is
zeer foutonvriendelijk. De kernramp van Tsjernobyl in 1986 was bijvoorbeeld het gevolg van een verkeerd gevoerd experiment. In Fukushima wist de uitbater dat de
tsunamidijk te laag was. Korte termijn winst primeerde echter boven veiligheid, met
als gevolg de kernramp van Fukushima in 2011. De “fout” werd extreem zwaar afgestraft.
• Een kerncentrale is wettelijk gezien zo goed als onverzekerd. De producent hoeft
slechts een klein deel te verzekeren van de totale schade die een groot kernongeluk
kan veroorzaken. Greenpeace rekende uit dat een groot ongeval in Doel (type Fukushima) tot 1.400 miljard euro kan kosten.
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• Er zijn ook te weinig provisies aangelegd voor de ontmanteling van kerncentrales en de
behandeling van afval. Om die reden wil men in Nederland de “definitieve berging”
uitstellen tot in 2130. Op die manier kunnen uitbaters ontsnappen aan hun financiële
verplichtingen.
• Kernenergie is onverenigbaar met hernieuwbare energiebronnen (HEB). Windmolens
worden tijdens windperiodes stilgelegd omdat kernenergie voorrang krijgt op het net.
Kernenergie is immers stroef, wat onverenigbaar is met het flexibel karakter van HEB.
Elke euro die naar kernenergie gaat, gaat dan ook niet naar hernieuwbare energie.
• Kernenergie is erg klimaatgevoelig. Kerncentrales aan rivieren kunnen bijvoorbeeld tijdens hittegolven en/of laag debiet van rivieren onvoldoende gekoeld worden. Tijdens
deze periodes van hoog stroomverbruik (o.a. airco) vergroot de kans dat kernreactoren
stilgelegd moeten worden door dit gebrek aan koelmogelijkheden.
• Kernenergie is over de hele cyclus bekeken helemaal niet koolstofvrij, en amper “koolstofarm” te noemen. Ongeacht wat het Nucleair Forum ons wil doen geloven. Voor
het klimaat moeten we dus zeker niet blijven inzetten op kernenergie.
• Kernafval wordt door vele regimes, in de eerste plaats Westerse, aangewend in wapensystemen. De enorme toename van kankers en geboortemisvormingen in (Zuid-)
Irak en elders na het gebruik van verarmd en vervuild uranium in wapen- en pantsersystemen is daar een dramatisch gevolg van.
• Kernbewapening en kernenergie zijn als een Siamese tweeling: kernbewapening
heeft kerncentrales nodig om aan militaire grondstoffen te geraken, en kerncentrales leveren die. Bovendien zijn alle stappen in de kerncyclus erg gevoelig bij militaire
conflicten en terroristische aanvallen. Zo bombardeerde Israël het Iraakse nucleaire
onderzoekscentrum van Osirak in 1981.
Kernenergie heeft dus zoveel nadelen dat de enige oplossing de volgende is: zo snel mogelijk overgaan tot het sluiten en ontmantelen van de kernreactoren. Een volledige omschakeling naar een samenleving op basis van 100% hernieuwbare energie en een reconversie
van niet-nucleaire installaties van de kerncentrales.

Belgische kerncentrales
Enkele jaren geleden werden duizenden scheurtjes ontdekt in de reactorvaten van
Doel 3 en Tihange 2. Bij een tweede onderzoek werd het bestaan ervan bevestigd.
Er werden zelfs nog meer scheurtjes aangetroffen. De laatste tijd werden meermaals
pogingen ondernomen om de scheurtjescentrales herop te starten, want ze lagen
lang stil.
Doel 1 en Doel 2 hadden normaal al met pensioen moeten zijn, maar eind november
sloten de Belgische overheid en Electrabel een akkoord af waarmee de levensduur
met tien jaar wordt verlengd (tot 2025).
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Het verlengen van de levensduur van oude kerncentrales plaatst de bevolking voor
extra risico’s. De houdbaarheidsdatum van onze kerncentrales is verstreken. De kans
op problemen zal exponentieel toenemen. Bepaalde onderdelen kunnen wel vernieuwd worden, maar het reactorvat zelf of de betonnen koepel kunnen niet zomaar
vervangen worden. We blijven dus zitten met een verouderde installatie.
De scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 mogen volgens het FANC (Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle) en de regering terug opstarten. Een element
dat echter niet onderzocht kon worden, is waar die scheurtjes en dus verzwakkingen
zich bevinden. Een reactorvat heeft immers verbindingen met de buitenwereld. Er zijn
stoomleidingen heen en terug naar de stoomgenerator. Er zijn toegangen om brandstofstaven en regelstaven toe te voegen of te verwijderen. Zo was er een bijna-ramp in
de centrale van Davis-Besse (Verenigde Staten).
Naar een reconversie van Doel?
Tegenstanders van kernenergie eisen bijna altijd de sluiting van de kerncentrales van
Doel. Dit lijkt de logica zelve. Wij zijn voorstander van het sluiten van de kernreactoren,
maar daarom niet van de elektriciteitscentrales zelf. Er is immers een onderscheid tussen de manier waarop warmte wordt geproduceerd en de installaties die die warmte
omzetten in elektriciteit.
Een kerncentrale bestaat uit een nucleair gedeelte en een niet-nucleair gedeelte. In
het nucleaire gedeelte ontstaat de warmte in de kernreactor zelf. Deze warmte wordt
in een eerste circuit van (radioactief ) oververhit water onder hoge druk naar de stoomgenerator geleid. Deze bevindt zich ook binnen het reactorgebouw. Hiermee wordt
stoom geproduceerd in een tweede circuit.
Met deze stoom worden dan stoomturbines aangedreven in het niet-nucleair gedeelte van het bedrijf. Daarna wordt de elektriciteit met behulp van alternatoren en transformatoren op het reguliere hoogspanningsnet gebracht.
Tenslotte omvat een kerncentrale ook specifieke installaties zoals back-up dieselgeneratoren en batterijen. Zij staan in voor noodstroom wanneer de hoofdstroom zou
uitvallen. Hoewel ze typisch zijn voor een kerncentrale, behoren ze als installatie tot
het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale.
Later komen we hier nog op terug als we bekijken op welke manier de niet-nucleaire
delen gerecycleerd zouden kunnen worden.
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Interview met Eloi Glorieux, energiespecialist bij Greenpeace (7/12/2015)
1

Welke risico’s zijn er volgens jou specifiek verbonden aan Doel 1 en 2, nu de regering
deze centrales met 10 jaar wil verlengen?

achterwege blijven en dreigen we vanaf 2022 opnieuw met een geprefabriceerd bevoorradingstekort geconfronteerd te worden.
3

De beslissing om de scheurtjesreactoren opnieuw op te starten is onverantwoord. FANC heeft
systematisch kritische experten geweerd uit het review team. Ondanks drie jaar van intens
onderzoek, testen en evaluaties, spreekt het eindverslag nog steeds in termen van “de waarschijnlijke” oorzaken en “hoogstwaarschijnlijk” veilig.

Of het nu gaat over recente of oude reactoren, kernenergie houdt grote risico’s in. Dit risico
wordt ingeschat in functie van twee punten: de kans op een ernstig ongeval en de gevolgen
van een ernstig ongeval.
De bekende Duitse wetenschapsinstelling Max Planck Instituut herberekende na Fukushima
de kans op een zware kernramp en kwam uit op één ongeval om de 10 tot 20 jaar ergens ter wereld. De kans op een ernstige ramp in Doel is klein, maar reëel. Als gevolg van de grote bevolkingsdichtheid, de nabijheid van een grote stad en een industrieel complex, zouden de gevolgen
van een zware kernramp in Doel onoverkomelijk groot zijn. De economische kostprijs alleen al
wordt geraamd op 740 à 1.400 miljard euro. Dit betekent het virtuele failliet van België.

In mei 2013, toen FANC de eerste keer de heropstart goedkeurde, zei FANC-directeur Jan Bens
dat de scheurtjesreactoren 101% veiliger waren en windturbines een groter risico vormden
in de Antwerpse haven dan de kerncentrale van Doel. Minder dan een jaar later moesten de
scheurtjesreactoren opnieuw worden stilgelegd, toen bleek dat extra testen aanwezen dat er
een grotere verbrossing van het reactorvatstaal optrad dan door de theoretische modellen werd
voorspeld (nvdr: verbrossing is ernstig verlies van taaiheid of sterkte of beide, tijdens warmtebehandeling of gebruik op hoge temperatuur).

Doel 1 en 2 zijn ondertussen 40 jaar oud, terwijl hun ontwerpleeftijd slechts 30 jaar bedroeg.
Ze zijn gebouwd op basis van concepten en inzichten uit de jaren ‘70. Het is onmogelijk ze op
hetzelfde veiligheidsniveau te brengen als wat vandaag voor nieuwe reactoren geëist wordt.
Deze oude reactoren tien jaar langer in dienst houden, betekent dat ze nog tien jaar langer een
verhoogd risico vormen. Het komt neer op een spelletje Russische roulette. Misschien gebeurt
er niks en loopt alles goed af, misschien ook niet. Wanneer de impact van een ongeluk zo
ingrijpend is als bij een kernramp, mogen we ons niet tevreden stellen met een kans die groter
is dan nul.
2

Vandaag, meer dan drie jaar na het ontdekken van de scheurtjes, is er nog steeds geen duidelijkheid over het ontstaan en de evolutie van de scheurtjes.
Bovendien staat FANC toe dat de veiligheidsmarges na de heropstart afnemen. Zo wordt het
noodkoelwater voorverwarmd om bij injectie tijdens een noodsituatie een thermische shock te
vermijden. Maar daardoor vermindert natuurlijk ook de koelfunctie van het koelwater. Wanneer
het reactorvat barst, krijgt men een kernsmelt en dan zijn de gevolgen niet te overzien. Vergelijk
het met een veiligheidsgordel en een airbag in een auto. Als je nooit een ongeval hebt, dan doet
het er niet toe of ze minder efficiënt zijn, maar bij een crash is hun optimaal functioneren wel
noodzakelijk om een leven te redden.

Hoe zit het nu eigenlijk met de verlenging en/of heropstart van de kernreactoren van
Doel en Tihange?
De regering Michel is de eerste sinds jaren die haar energiebeleid opnieuw zonder schroom
laat uittekenen door Electrabel. Dit is letterlijk te nemen. De kabinetsmedewerkers die voor
energieminister Marghem de onderhandelingen over de levensduurverlenging van Doel 1 en
2 voerden, werkten tot voor kort voor Electrabel. Nu spreiden ze op het kabinet het bedje van
de Franse multinational.
De beslissing over de herstart van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 is genomen
door het FANC. Oorspronkelijk werd de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 verantwoord
door de definitieve onbeschikbaarheid van de scheurtjesreactoren. Ondanks de heropstart van
de scheurtjesreactoren ging de voltallige regering akkoord met de beslissing om ook Doel 1
en 2 langer open te houden. Dit druist in tegen elk rationeel argument dat voordien voor die
levensduurverlenging werd aangehaald. Erger nog, Elia, die het hoogspanningsnet beheert en
de bevoorradingszekerheid moet garanderen, stelt in een door de regering angstvallig geheim
gehouden rapport dat er zeker al tot de winter 2018-2019 geen probleem is, zelfs niet als die
vier reactoren definitief dicht blijven.
Het effectief sluiten van deze reactoren zou er voor zorgen dat er opnieuw in vervangcapaciteit
geïnvesteerd wordt. Nu gans het nucleaire park operationeel blijft, zullen die investeringen
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Kan de staat waarin Doel 3 zich bevindt, leiden tot een gelijkaardige ramp als in
Fukushima?

4

Komen andere nucleaire technologieën eraan, bijvoorbeeld thoriumcentrales, een
vierde generatie kernreactoren of kernfusie?
Dat soort fantasieën steken nu en dan de kop op. Vooral als er weer nieuwe subsidies nodig
zijn, blijkt men plots voor ‘een doorbraak’ te staan. Tot de budgetten binnen zijn en dan spreekt
men weer in termen van ‘over 50 jaar’.
Ondanks de immense subsidies die de afgelopen decennia aan dit soort onderzoek gespendeerd
werden, produceert één enkele windturbine vandaag miljoenen keer meer bruikbare energie
dan alle gecontroleerde kernfusie, ‘thoriumcentrales’ of vierde generatiereactoren samen ooit
gedaan hebben. Als ze al ooit technisch haalbaar zijn, zullen ze het op commercieel vlak moeten
afleggen tegen de veel goedkopere hernieuwbare energiebronnen.
De enige veilige fusiereactor die we echt nodig hebben bevindt zich op 150 miljoen km van
hier: de zon! In plaats van miljoenen te verspillen in uitzichtloze nucleaire fantasieën, zouden
die budgetten beter gebruikt worden om de vandaag reeds beschikbare hernieuwbare energiebronnen in te voeren.
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5

Kan Antwerpen (en bij uitbreiding België) nu direct zonder kernenergie vallen of gaat
het licht dan uit?
De geleidelijke kernuitstap werd afgesproken in het paars-groene regeerakkoord van 1999. In
2003 werd de wet gestemd om tegen 2025 alle reactoren te sluiten. Men had dus een kwarteeuw om de kerncentrales overbodig te maken. Het feit dat dit niet gebeurd is, heeft niks te
maken met het ontbreken van alternatieve technologieën, maar alles met de politieke onwil van
alle daaropvolgende regeringen om de kernuitstap effectief voor te bereiden.

Bij de productie van elektriciteit, fossiele brandstoffen en petrochemische producten,
gebruikt men processen die warmte nodig hebben én processen die warmte afgeven.
In het Antwerpse havengebied - en op zoveel andere plaatsen in de wereld – is er zelden een goede afstemming tussen warmteproductie en warmtebehoefte. Daardoor
ontstaat grote energieverspilling. We spreken hierbij niet over enkele duizenden kilowatt (kW), maar over meer dan 1.000 megawatt (MW).

Een radicale stopzetting van de zeven commerciële kernreactoren (4 in Doel en 3 in Tihange)
in 2016, zou ons effectief in de problemen kunnen brengen, omdat zowat de helft van onze
elektriciteit via die kerncentrales wordt opgewekt. Maar zo een scenario is nooit aan de orde
geweest.

Volgens gegevens van Port of Antwerp is er zeker 480 MW aan restwarmte geïnventariseerd in de Antwerpse haven. En volgens Energeia kan in de Antwerpse haven tot
1.000 MW aan verloren warmte gerecycleerd worden.

Waar het om gaat is de drie oudste reactoren Doel 1 en 2 en Tihange 1 stil te leggen, zoals
oorspronkelijk voorzien was in de wet van 2003. Daarbovenop lijkt het ons logisch dat ook de
scheurtjesreactoren definitief zouden gesloten worden.
Dit is perfect te organiseren en zou een investeringsboom in nieuwe productiecapaciteit veroorzaken. Netbeheerder Elia berekende in een nieuw rapport dat we zonder problemen de komende winters zouden doorkomen mits een kleine extra inspanning om de strategische reserve
met 300 MW te verhogen. Zelfs niet alleen Doel1 en 2 maar ook de scheurtjesreactoren zouden
gesloten worden. Wie zijn wij om hen tegen te spreken?
6

warmte

Welke toekomst zie jij voor de werknemers van Doel?
Werkgelegenheid is op zich geen argument om de kerncentrales langer open te houden. De
geleidelijke stillegging van de reactoren zal nog gedurende enkele tientallen jaren de vakbekwaamheid vereisen van gespecialiseerd personeel.
Er zal wel een verschuiving plaatsvinden van personeel dat instaat voor de werking van reactoren, naar personeel dat de ontmantelingsfase voorbereidt en uitvoert. Ook bij de definitieve
berging van het hoogradioactief afval zal er tot honderd jaar na de stopzetting van de kerncentrales nog veel werk moeten verzet worden. Een regering die volop voor een energietransitie
kiest, zoals in Duitsland, creëert meer jobs dan wanneer men halsstarrig oude reactoren langer
in dienst wil houden.
Kernenergie is hoe dan ook een aflopend verhaal. Het is daarom beter om in de werkgelegenheid van de toekomst te investeren. Door de hernieuwbare energiebronnen uit te bouwen via
het coöperatieve systeem, zorgt men er voor dat zowel de winst als de beslissingsbevoegdheid
over de productieparken bij de eigen burgers komt te liggen. Wanneer ze hun kerncentrales in
Doel en Tihange onvoldoende rendabel vinden kan de aandeelhoudersvergadering van Engie/
Electrabel in Parijs van vandaag op morgen beslissen om te desinvesteren in ons land. Niet de
tewerkstelling of de bevoorradingszekerheid van België is hun prioritaire drijfveer, maar wel
hun winsten. Wanneer de productiemiddelen en de beslissingsbevoegdheid via hernieuwbare
energiecoöperaties in handen zijn van de eigen burgers, ligt dit helemaal anders.
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Met de gegevens van Port of Antwerp kunnen we zien waar die restwarmte zich precies bevindt in het havengebied. De belangrijkste vinden we terug op de rechteroever,
met als uitschieters de cluster rond de raffinaderijen van Total en ExxonMobil (168 MW)
en BASF (101 MW). Van Bayer tot IBR is er ook een dubbele cluster van samen 115 MW.
En ook op de linkeroever is er een dubbele cluster van 49 MW. De havenmaatschappij
zoekt hoe ze deze restwarmte nuttig kan gebruiken.
Het is opvallend dat hier al lange tijd slecht mee wordt omgegaan. De energiecrisis
van de jaren ‘70 gaf reeds aan dat met energie zuinig omgesprongen moet worden.
Met de toenemende inzichten in de klimaatopwarming zou deze verspilling al lang
moeten zijn aangepakt.
Dit toont nogmaals aan hoe kortzichtig privé-maatschappijen omspringen met energie. Energieverspilling is in hun ogen ook vaak deel van het geheel. Wanneer er energie
verspild wordt, moeten andere geledingen van de maatschappij meer energie aankopen. Misschien interessant voor de resultatenrekeningen van sommige machtige
energiemonopolies, maar ten nadele van consumenten, andere producenten, het milieu en het klimaat.

2.3 Materialenproductie
Je associeert een haven wellicht vooral met transport en logistiek, maar in veel havens, zeker in die van Antwerpen, worden ook goederen geproduceerd. Zoals we in
de inleiding zagen, komt zelfs de meerderheid van de meerwaarde van de haven uit
de productie.
Havens functioneren dus niet alleen als toegangspoorten voor handel tussen een land
en de wereld, maar het zijn ook vaak productiecenters. Door de gunstige positie en
de beschikbare ruimte zijn in en rondom Antwerpse havengebieden na de Tweede
Wereldoorlog meer en meer productiesites gekomen.
De producten die geproduceerd worden in de haven zijn grondstof- en energie-intensief. De haven van Antwerpen is vooral bekend van zijn petrochemische industrie. Dit
omvat alle industrie die aardolie (petroleum) als grondstof gebruikt.
Er zijn de energieproducten zoals stookolie om zich te kunnen verwarmen, of diesel
en benzine om zich voort te bewegen. Dat zijn niet de enige producten die afhankelijk
zijn van petroleum: cosmetica, plastiek, asfalt, isolatiemateriaal, oplosmiddel en zelfs
medicijnen en kunstmest worden vaak gemaakt met onder andere aardolie.

De petrochemie in Antwerpen
Antwerpen is het petrochemisch centrum van Europa. Dit betekent niet dat er olie
wordt gewonnen uit het slijk van de Schelde, maar wel dat er olie wordt verwerkt in
de diverse raffinaderijen.
Op het kaartje hieronder zie je alle chemische bedrijven in de Antwerpse haven. Het
Antwerpse havenbedrijf wil deze positie behouden en versterken door in te spelen op
infrastructuurnoden en extra capaciteit te creëren.
Dit kan op lange termijn leiden tot een sociaal bloedbad. Wanneer het beleid na verloop van tijd beslist om aardolie zo veel mogelijk in de grond te laten, dan heeft de
petrochemie in Antwerpen een groot probleem als ze zich niet tijdig heroriënteert.
We denken hierbij terug aan de situatie in de Borinage, een Henegouwse regio die
tot 1950 van groot economisch belang was dankzij haar steenkoolindustrie. Op topdagen in 1920 werkten er 40.000 mijnwerkers. Maar tegen 1950 kwam steenkool meer
en meer in onbruik door goedkope olie-import. De regio had zichzelf niet getransformeerd en was blijven steken in steenkool. Met een groot sociaal drama als gevolg.
Om een Borinage in Antwerpen te vermijden, moeten we snel werk maken van een
omschakeling naar een duurzame haven.

22

23

2

NEDERLAND

1
3

4

Sc
ld

he

BELGIË

e

A12

5
6

7

BAYER is een tweede grote chemieconcern van
Duitsland. Bayer heeft drie belangrijke productiesectoren: gezondheid, biotechnologie en gewasbescherming en de productie van polymeren
en andere kunststoffen. In Antwerpen werkt het
– onder de naam Covestro - vooral rond deze derde
productiesector, met als hoofdproduct polycarbonaat, wat gebruikt wordt in onder meer cd’s, politieschilden en helmen.
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E34

BASF produceert in Antwerpen producten die in
veel sectoren worden gebruikt: de auto- en papierindustrie, de bouwsector, de voeding- en farmaceutische sector. Maar ook technologieën voor
windenergie worden mogelijk dankzij BASF-producten. Doordat BASF vooral basisproducten produceert, komen ze terecht in een hele waaier aan
sectoren.
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lanxess zit zowel op linker- als op rechteroever,
en is een spin-off bedrijf van Bayer. Het produceert synthetische rubbers en glasvezel. Ze zien
voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in het
verduurzamen van de mobiliteit doordat ze onder
meer autobanden produceren.
Borealis produceert kunststoffen voor infrastructuur, mobiliteit en verpakkingen.

E17
E19

Chemische bedrijven met een vestiging in de haven van Antwerpen
1 BASF

9 Eastman

17 Total (Refinery)

2 Styrolution

10 Evonik

18 ExonMobil (Refinery +

3 Air Liquide

11 Bayer

4 Eurochem

12 Ashland

19 Total (Olefins + Polymers)

5 IBR (Refinery)

13 Monument Chemical

20 Nippon Shokubai

6 Solvay

14 Lanxess

21 Kuraray

7 Ineos

15 Lubrizol

22 Praxair

8 Monsanto

16 Borealis

23 3M

Petrochemicals)

ExxonMobil Chemicals en Total Olefins and
polymers zijn twee productiesites die eigendom
zijn van oliegroepen. Bij ExxonMobil chemicals
wordt ethyleengas omgezet tot polymeren in hogedrukreactievaten. Er worden diverse producten
geproduceerd die gebruikt worden voor aluminiumfolie, draagtassen, voedingsfolie, schoenzolen,
etc.
Evonik produceert voedingssupplementen en
herbicides voor de agro-industrie en waterstofperoxide, gebruikt als bleekmiddel, bind- en opvulmiddelen.
Monsanto is een zeer belangrijke speler voor de
agro-industrie. Het produceert veredelde zaden,
en gewasbescherming. Roundup, een product
geproduceerd in Antwerpen, is een berucht voorbeeld van gewasbescherming.

Bron: http://www.portofantwerp.com/nl/grootste-petrochemische-cluster-europa
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Wat is er mis met fossiele grondstoffen?
1

Ze zijn eindig: OP is OP

We schrijven het carboon tijdperk; zo’n driehonderd miljoen jaar geleden. Plantenresten
kunnen dan nog niet volledig worden verteerd door bacteriën en stapelen zich op. Onder
toenemende druk en temperatuur transformeren de plantenresten na verloop van tijd in
turf, gas, aardolie, etc.
Millennia later ontdekt de mens het nut ervan als brand- en grondstof en begint deze oude
plantenresten te consumeren.
Na het carboon worden de bacteriën langzaam ‘slimmer’ en leren ze ook de planten volledig af te breken. De condities waaronder fossiele stoffen zich kunnen ontwikkelen, worden veel strenger waardoor er ook minder gevormd worden. Daarom spreken we van een
eindige grondstof. Wel wordt de mens steeds creatiever in de zoektochten naar fossiele
grondstoffen: in de middeleeuwen graven we in onze streken turf op, later wordt er op land
geboord naar olie.
Na het land wordt ook de zee onveilig gemaakt met olieboringen. Tegenwoordig wordt olie
gewonnen uit teerzand. We moeten steeds creatiever, en risicovoller, te werk gaan als we
fossiele brandstoffen verder willen gebruiken. Ze zitten steeds verder en beter “verstopt”.
We weten niet precies hoeveel olie nog voorhanden is, omdat technologieën steeds nieuwe olie en gas ter beschikking stellen. Een schatting stelt dat er nog olie is voor 35 jaar,
steenkool voor 107 jaar en gas voor 37 jaar, rekening houdend met zowel vraag als aanbod.
2

Ze zijn niet meer efficiënt voor energiewinning

De energie die je nodig hebt om uit fossiele brandstoffen energie te halen is erg toegenomen bij de niet-conventionele (of onconventionele) fossiele energiebronnen.
3

heel wat voorbeelden geven van scheepsrampen met olietankers.
De raffinage van de ruwe olie tot bruikbare producten houdt in dat de aardolie wordt gescheiden in een aantal bestandsdelen zoals LPG, benzine en stookolie maar ook asfalt.
Onzuiverheden zoals zouten en water worden daarbij verwijderd.
Total, IBR en ExxonMobil (Esso) hebben in Antwerpen elk hun eigen raffinage. De vervuiling
van deze processen in Antwerpen is de afgelopen jaren wel sterk verminderd door een
strengere normering.
Een groot deel van de aardolie zal uiteindelijk verbrand worden als energiebron, een ander
deel zal gebruikt worden als basisproduct. Afhankelijk van de functie ziet de milieu-impact
er anders uit. Bij het verbranden, komt er vaak fijn stof en dioxines vrij. Ook wanneer de
aardolie niet verbrand wordt, maar verwerkt tot bijvoorbeeld een kunststof, kan dit ongezond of slecht voor het milieu zijn.
4

Ze zijn verantwoordelijk voor klimaatverandering

Bij het verbranden van fossiele brandstoffen wordt er CO2 en NOx geproduceerd, broeikasgassen die medeverantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. We moeten de
fossiele grondstoffen dus zoveel mogelijk ongemoeid laten als we iets willen doen aan de
klimaatverandering.
We spreken hier over een carbon budget: de hoeveelheid broeikasgassen die we nog kunnen/mogen uitstoten als we een leefbare wereld willen hebben. Wetenschappers stellen
dat we 62% van de gekende olievoorraden in de grond moeten laten en 88% van de reserve
kolen niet mogen bovenhalen, willen we de opwarming onder de twee graden houden.
Zelfs deze hoeveelheden zouden nog te groot zijn. Wanneer de maximale temperatuurstijging niet meer dan 1,5°C mag zijn, is het budget dat we nog mogen uitstoten volgens het
IPCC minder dan de helft dan bij een maximale stijging met 2°C.
Conflictolie

Ze zijn ongezond en vervuilend

Afhankelijk van de bron worden voor de ontginning van olie schadelijke tot zeer schadelijke
methodes gebruikt. Voor de winning van teerzandolie kapt men in Canada zeer veel bossen.
Voor het bovenhalen van schaliegas worden schadelijke chemicaliën in de grond gebracht,
en voor oliewinning op zee gebeurt hetzelfde.
Er zijn ook al vele ongevallen gebeurd bij de winning van olie. De ramp met het Deep
water horizon-platform in 2010 was een streep door de rekening voor vele Amerikaanse
vissers en het volledige ecosysteem werd er door verstoord.
Ongevallen gebeuren ook regelmatig bij het vervoer. In de VS bijvoorbeeld waren er tijdens
het transport per trein van fossiele olie 250 grootschalige ongelukken tussen 2009 en 2014.
In december 1999 verging de tanker Erika aan de kust van Bretagne. Er was 37.000 ton
zware stookolie aan boord voor Total Fina. 10.000 ton olie kwam vrij. En zo kunnen we nog
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Olie brengt niet alleen schade toe aan het milieu. Het ontwricht ook samenlevingen op
sociaal vlak en speelt een vuile rol in het geopolitieke spel. Het Brits-Nederlandse olieconcern Shell heeft bijvoorbeeld een kwalijke reputatie in Nigeria. Naast betrokkenheid van
Shell in zaken van corruptie en witwasoperatie, wordt het bedrijf er van beschuldigd nauwe
relaties te hebben met het Nigeriaanse militaire systeem en betrokken te zijn in de moord
en foltering van de bevolking.
Daarnaast blijkt handel in olie vaak een grote inkomstenbron te zijn voor diverse terreurorganisaties. Doordat olie moeilijk traceerbaar is, kunnen terreurorganisaties als IS olie
verkopen op de wereldmarkt.
Als de wereld minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen, zullen dergelijke conflicten zich misschien minder voordoen?
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Ertsen en andere bulk
Naast aardolie, zijn er natuurlijk ook nog zouten, mineralen en metalen. In de Antwerpse haven spelen deze echter een minder belangrijke rol (zie tabel 1). Ook deze
elementen zijn per definitie eindig. Hoewel de uitdaging van het sluiten van de kringloop evenzeer belangrijk is voor metalen en mineralen zullen we dit niet bespreken in
deze brochure. Onze focus ligt op de problematiek van aardolie-afgeleide producten
en haar alternatieven.

De Saoedische kwestie
In de Antwerpse haven dient zich een megaproject aan ter waarde van 3,7 miljard euro en
900 jobs. Energy Recovery Systems (ERS), een bedrijf met wortels in Saoedi-Arabië,
heeft plannen om aan het Delwaidedok een vestiging te bouwen die instaat voor de
recyclage van plastic afval tot grondstoffen voor de chemische industrie. Het Antwerpse
havenbestuur gaf groen licht voor de onderhandelingen met Energy Recovery Systems.
Volgens Bart De Wever zal de investering de positie van de haven versterken. “Door
in te zetten op het verduurzamen van de economische activiteit in de haven kunnen we
Antwerpen nog beter op de kaart zetten als belangrijke en toekomstgerichte speler in de
chemiesector”, stelt De Wever.
Als dit miljardenproject wordt gerealiseerd, zal Antwerpen volgens het stadsbestuur meteen de grootste “waste-to-chemicals”-site ter wereld hebben. Vandaag zijn deze gronden
aan het Delwaidedok nog ingenomen door de containerterminal van de Zwitserse rederij
MSC. De rederij verhuist haar activiteiten naar het Deurganckdok op de linkerscheldeoever. Hierdoor zal een stuk natuur moeten wijken. Een plek waar veel vogels komen broeden.
Energy Recovery Systems wil jaarlijks 3,5 miljoen ton niet-recycleerbaar industrieel afval
verwerken tot ‘groene’ ammoniak en ureum. Gemiddeld zou er dagelijks zo’n 9.500 ton
afval, waaronder pvc, aangevoerd worden in verpakte balen, voornamelijk per schip uit
Groot-Brittannië. Door processen zoals vergassing aan een hoge temperatuur, zou per
dag 4.500 ton ammoniak en 3.850 ton ureum geproduceerd worden. Die producten zijn
grondstoffen voor andere bedrijven.
In Vlaanderen proberen we een goed materialenbeleid te voeren maar bij plastics mag
het ambitieniveau nog een tandje hoger. Het is dan ook belangrijk om scherp en kritisch te
kijken naar de stromen waarmee de fabriek gevoed zal worden. Is dit werkelijk veel beter
dan andere manieren van recycleren? Dat is niet duidelijk, maar net zoals bij afvalverbrandingsinstallaties wordt er energie uit het materiaal gehaald en zal er dus sprake zijn van
CO2 uitstoot. Het bedrijf gaat er van uit dat deze productiewijze milieuvriendelijker is dan
de aanmaak uit fossiele bronnen, op basis van een studie van de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO).
Bond Beter Leefmilieu waarschuwt echter dat dit een rem op de ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardige recyclagetechnieken kan worden. Een dergelijke miljardeninvestering
legt het toekomstige afvalbeleid van België, en dat van veel van de ons omringende landen,
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voor de komende tientallen jaren vast. Dit zou een bedreiging kunnen zijn voor de circulaire
economie waar hergebruik belangrijker is dan recyclage.
Voor de financiering, geraamd op 3,7 miljard euro, wordt voor 20% gerekend op financiering door de Saudische industriële familie Al Issa. Voor de overige 80% wil men externe
financiering aantrekken. Het projectvennootschap dat de fabriek in Antwerpen wil opstarten wordt geleid door de Belg Albert Van Rillaer. Van Rillaer zou in opdracht van de Saoedische familie Al Issa werken. Deze familie heeft belangen in hotels, de voedingssector
én olie.
Apache deed onderzoek naar de vennoten van het bedrijf ERS. Saleh Kamel is samen
met de familie Al Issa eigenaar van ERS. Deze hoofdrolspelers zijn behoorlijk zwaarwichtig: zo staat Saleh Kamel, Saudische topbankier, op de ‘Golden Chain’. Dit is een lijst met
twintig steenrijke vroegere financiers van Al Qaeda. Bovendien investeerde Osama Bin
Laden zelf 50 miljoen dollar in de Al Shamal Bank. Saoedi-Arabië staat bekend als financier van internationaal terrorisme. Bovendien heeft het een ultra-autoritair regime en doet
het aan schending van mensenrechten.

2.4	Transport en overslag
Transport over zee
De haven is niet alleen maar een productiezone. Ook transport en overslag (het overbrengen van goederen van het ene naar het andere transportmiddel) vormen een
belangrijk onderdeel van het Antwerpse havengebied.
Het maritiem transport neemt doorheen de jaren gestaag toe in tonnenmaat. Op nog
geen 35 jaar tijd is het transport over zee met ongeveer 150% toegenomen: van 82
miljoen ton in 1980 tot 199 miljoen ton in 2014. En in 2015 is de kaap van 200 miljoen
ton bereikt.
In 2014 deden 14.000 zeeschepen de haven van Antwerpen aan. Tanker- en containerschepen vertegenwoordigen elk iets meer dan een kwart van dit aantal (zie grafiek hieronder). Omdat deze schepen meestal een grotere capaciteit of tonnenmaat
kennen, is het aandeel in het totaal gewicht groter dan wanneer we enkel naar de
aantallen kijken. De containerschepen worden steeds groter. Het speciaal voor hen
gebouwde Deurganckdok kan de grootste containerschepen behandelen.
Veel transport gebeurt via ‘Roll on – roll off’, een systeem waarbij vrachtwagens over
zee worden vervoerd, zodat het in- en uitladen snel gebeurt en het overzeese transport tijd wint. Veel van die vrachtwagens komen dan op de Antwerpse Ring terecht,
waar ze voor veel verkeersoverlast zorgen.
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Andere 2 % Bulk 3 %
Ro-ro 10 %
Fruit 3 %
Tanker 28 %

Stukgoederen 21 %

geveer 31%) en spoor (ongeveer 9%) de overige 40% voor hun rekening namen. In
2012 was daar een lichte wijziging in opgetreden. Het wegvervoer was relatief (niet
in absolute cijfers) gedaald tot 56%, terwijl binnenscheepvaart (bijna 35%) en spoor
(ongeveer 9%) de resterende 44% vervoerden.
70 %
60 %
Aandeel in maritieme trafiek

Een groot probleem met zeeschepen is dat ze als brandstof zware stookolie verbruiken. Deze brandstof veroorzaakt een belangrijke uitstoot van broeikasgassen (zoals
bij alle fossiele brandstoffen). Bijkomend probleem is dat zware stookolie niet alleen
broeikasgassen uitstoot, maar ook broeikasaerosolen. Aerosolen zijn zeer kleine stofdeeltjes. In het geval van zeeschepen en hun zware stookolie gaat het over zeer kleine
roetdeeltjes. Zij veroorzaken opwarming omdat ze zonnewarmte vasthouden. Bovendien verdonkeren ze lichte aardoppervlakten (zoals sneeuw en ijs), waardoor hun vermogen om zonlicht terug te kaatsen, verminderd wordt.
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Grafiek 3: modal split. Opgehaald op zaterdag 27 juni 2015 via website
http://www.duurzamehavenvanantwerpen.be/nl/content/prosperity/modal-split-goederenverkeer

wegvervoer
Container 27 %
Grafiek 2: Aantal zeeschepen. Eigen diagram op basis van verder vermelde website.
Opgehaald op zaterdag 27 juni 2015 via website (p. 18)
http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/Statistisch%20Jaarboek%202014.pdf

Continentaal transport
Het transport naar en vanuit het binnenland dient om goederen aan te brengen of
weg te voeren. Er zijn vier soorten transport: vrachtvervoer, binnenscheepvaart, pijpleidingen en spoorvervoer.

De Antwerpse haven is geen uitzondering op het feit dat het binnenlands vervoer
hoofdzakelijk afhankelijk is van het wegvervoer. Willen we een ander soort vervoer,
dan moeten we heel anders over transport beginnen denken. Groepen als Ademloos,
Straten Generaal en Ringland hebben al veel werk verzet om ons over wegvervoer
in en rond Antwerpen anders te doen denken.
Feit blijft dat de Antwerpse Ring overladen is met verkeer en regelmatig dichtslibt. Dit
zorgt niet alleen voor veel fileleed, maar het is natuurlijk vooral slecht voor de volksgezondheid en voor het milieu. Verderop in deze brochure zullen we stil staan bij alternatieven voor transport en overslag.

De haven van Antwerpen is met die van Rotterdam verbonden met ondergrondse
aardoliepijpleidingen. Deze vervoeren samen met andere pijpleidingen meer dan 30
miljoen ton in 2014.
Bij de bovengrondse vervoersmiddelen is het wegtransport veruit de belangrijkste
vervoerswijze. Zij staat in voor meer transport dan de binnenscheepvaart en het spoor
samen. In 2004 was het wegvervoer goed voor 60%, terwijl binnenscheepvaart (on30
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2.5 Sociaal-economische aspecten

ropese dokwerk(st)ers tot nu toe met succes actie gevoerd. De problematiek staat
evenwel dit jaar opnieuw bovenaan op de agenda. Dit voorjaar verwacht Europa een
voorstel van België.

tewerkstelling
De haven van Antwerpen stelt veel mensen tewerk. Toch is het aantal werknemers de
laatste jaren aan het dalen. De trend doet zich vooral voor in de industrie waar we een
daling van meer dan 16% noteren.
Wat de industriële tewerkstelling betreft, is de chemische sector de belangrijkste sector, gevolgd door de metaalindustrie en de brandstoffenindustrie. De industrie lijkt een
dalende tewerkstelling te kennen. Toch moeten we dat relativeren. De toename van
onderaannemingen, indirecte tewerkstelling en andere diensten zoals onderhoud,
kuisploegen en catering compenseren gedeeltelijk deze daling.
2007

2009

2012

Industrie

27.014

24.800

22.561

Energy

946

1.101

1.030

Fuel production

2.639

2.721

2.769

Chemicals

10.979

10.654

10.907

Car manufacturing

5.971

3.844

1.133

Electronics

130

206

296

Metalworking industry

3.606

3.289

3.352
1.576

Construction

1.390

1.438

Food industry

453

478

430

Other industries

899

1.069

1.069

land Transport

3.666

3.999

4.380

Road transport

1.831

1.923

1.887

Other land transport

1.835

2.076

2.493

Tabel 4: Tewerkstelling per havensector Antwerpen (productieverslag blz. 25:
http://www.havencentrum.be/content/dam/havencentrum/pers/20150115%20Rapport%20DEF.pdf )

Statuut
De wet Major uit 1972 bepaalt het beschermd statuut van de dokwerker/ster. Het
werk van de dokwerkers hangt sterk af van de hoeveelheid schepen en goederen die
toekomen. Daardoor werken zij zeer onregelmatig. De wet zorgt voor voldoende bescherming voor de dokwerkers door regelingen te treffen bij onregelmatig werk (dop)
en door te bepalen wie het recht heeft om schepen te laden en te lossen.
Europa én het havenpatronaat willen dit statuut afbreken. Dat heeft al tot heel wat
havenstakingen geleid. Concreet betekent het afschaffen van dit statuut dat scheepsbemanningen hun eigen lading kunnen laden en lossen. Daartegen hebben de Eu32

Niet elke strijd wordt ook gewonnen. In 1999 wordt zo het statuut van magazijnarbeid(st)er B ingevoerd. Deze havenarbeiders verdienen tot 30% minder dan de klassieke havenarbeiders en kunnen veel flexibeler worden ingezet. Ondanks het feit dat de
Raad van State de aanklagende arbeid(st)ers gelijk gaf, werd dit minderwaardig statuut
toch ingevoerd.

3 Mogelijke alternatieven
3.1	Energie

waterstof produceren met behulp van hernieuwbare energiebronnen. Deze productie kan flexibel gebeuren, in functie van de piekmomenten van zon- en windenergie.
Waterstof kan gebruikt worden bij vervoersmiddelen. Nu al rijden enkele bussen op
waterstof.
Als we waterstof kunnen stockeren, kunnen ook andere energiedragers en materialen
zoals ethanol, methanol en methaan aangemaakt worden. De afgevangen koolstofdioxide wordt dan als tweede grondstof hiervoor gebruikt.

Petroleum
In een klimaatneutrale toekomst is geen plaats meer voor fossiele brand- en grondstoffen. Hernieuwbare en circulaire alternatieven zijn broodnodig.

Wat is het verschil tussen hernieuwbare of circulaire energie en materialen?
Hernieuwbare energie en materialen vertrekken van natuurlijke bronnen. Wind, zon, getijden, aardwarmte, waterkracht, biomassa... leveren energie en materialen op. Ze creëren
zelf geen (extra) broeikasgassen.
Circulaire energie en materialen vertrekken van deze hernieuwbare energie- en materiaalbronnen om deze om te zetten in andere energievormen en materialen, die bij verbranding
of na slijtage volledig hergebruikt kunnen en moeten worden.
CO2 die de laatste 150 jaar uitgestoten werd, kan op deze manier ook “hergebruikt” worden. Deze CO2 is natuurlijk afkomstig van fossiele bronnen, maar we kunnen die deels wel
hergebruiken en zo de hoeveelheid broeikasgassen doen dalen. Klimaatneutraliteit op zich
is al lang niet meer voldoende. We moeten ook aan omgekeerde klimaatverandering doen.
Daarom moeten we evolueren naar het afvangen en hergebruiken van CO2.
Bij deze techniek moeten we ook een paar kanttekeningen plaatsen. We zijn geen voorstander van het pure afvangen en stockeren van koolstof. Dit wordt ook CCS (Carbon Capture and Storage) genoemd. Op die manier lossen we niets op, maar creëren we gewoon
een ander soort afval. Het hergebruik willen we ook alleen maar toepassen bij koolstofverbindingen die nu reeds in de atmosfeer zijn uitgestoten. Het is dus geen excuus om blijvend
CO2 uit te stoten.
We moeten dan ook allerlei vormen van energieopslag en energie-omzetting
uitwerken.
Energieopslag betekent dat energie uit verschillende energiebronnen zoals wind en
zon opgeslagen wordt voor later of ander gebruik. Op deze manier is er wel een toekomst voor grote sites zoals de petroleumraffinaderijen. Alleen zullen ze er totaal anders uitzien.
In plaats van te vertrekken van fossiele grondstoffen, kunnen deze bedrijven de nodige
grondstoffen zelf aanmaken. Hiermee bedoelen we dat deze bedrijven onder andere
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Petroleum dient dan niet langer als grondstof, maar wel waterstof, koolstofdioxide en
andere materialen. In plaats van fossiele brandstoffen en tussenproducten, komen er
circulaire (en groene) gassen, brandstoffen en tussenproducten. In plaats van affakkeltorens en schouwen, komen warmterecuperatie-installaties zodat alles netjes in
circulaire processen wordt gehouden. Zero waste (geen afval) en waste to products
(afval hergebruiken of recycleren), is de centrale beleidslijn voor de raffinaderijen en
andere activiteiten.

Elektriciteit
Hernieuwbare energie (HEB)
De haven van Antwerpen kijkt in de richting van hernieuwbare energie. Zo bericht
Energeia in 2011 dat er enkele projecten lopend zijn, onder andere een windmolenpark op de linkeroever en eventueel ook een biomassacentrale. Ook op de rechteroever zijn er bijkomende windprojecten op til. Maar de huidige plannen zijn ruimschoots
onvoldoende. Bovendien zijn biomassacentrales geen oplossing wanneer ze ertoe
leiden dat bijvoorbeeld Canadese oerbossen gekapt worden.
Het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft reeds in 2012 een
studie gemaakt, waarin pistes worden onderzocht om tegen 2050 energie te produceren op basis van 100% HEB. Volgens meerdere studies is zoiets zelfs mogelijk tegen
2030. Uiteraard komen we dan voor enkele grote uitdagingen te staan. Eén ervan is
opslag van energie. Dit kan met behulp van waterreservoirs op zee (bijvoorbeeld plannen voor energie-eilanden voor de Belgische kust) of op land (zoals bijvoorbeeld in
Coo). Wanneer er teveel stroom is, kan water in de reservoirs gepompt worden. Bij een
stroomtekort kan het gestockeerde water gebruikt worden om stroom te produceren.
Ook het Antwerpse havengebied dient zich in te passen in dit toekomstscenario. De
klimaatopwarming, of klimaatchaos, maakt dit noodzakelijk. Er zijn kritische kantelpunten vastgesteld waarop de situatie niet meer te controleren valt. Een voorbeeld daarvan is het volledig afsmelten van de Groenlandse ijskap met een zeespiegelstijging
tot 7 meter als gevolg, wat reeds mogelijk is bij een klimaatopwarming van 1°C . We
moeten er voor zorgen dat we deze kantelpunten niet bereiken.
Concreet betekent dit dat de haven alle kernreactoren sluit, de WKK’s en centrales van
Doel voorziet van biogas en/of groen gas, en men vooral zwaar investeert in veel meer
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windmolens en zonne-energie zowel in Antwerpen als op zee (off-shore). Windenergie,
zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen horen in een nieuw energienetwerk de basis te vormen van energieopwekking.

via warmtekrachtkoppeling en de gerenoveerde (ex-kern)centrales. Ook groene
raffinaderijen en chemiebedrijven zijn aangesloten op dit netwerk, waarbij ze zowel
warmte afgeven als afnemen.

De energiecentrale van Doel

Deze warmtenetwerken dienen zich uit te breiden tot in de omliggende woonkernen.
Antwerpen en vele andere gemeenten horen daar bij. Naarmate gebouwen energiezuiniger gemaakt worden, is er minder warmte per gebouw nodig. Met dezelfde hoeveelheid warmte kunnen dan meer gebouwen en gemeenten voorzien worden van
restwarmte.

De toekomst van Doel ziet er tweeledig uit. De eerste activiteit is tijdelijk van aard, maar
dient met zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd te worden. Het gaat om het bewaken
van de stilgelegde nucleaire installaties tot het moment van de afbraak en uiteraard de
afbraak zelf. Er is nog geen enkele commerciële kerncentrale in België afgebroken. Er is
gespecialiseerd personeel nodig voor de bewaking én de afbraak. Wij stellen voor om
het personeel van Doel in te schakelen, mits de nodige opleidingen.
Daarnaast kan Doel een belangrijke en blijvende plaats innemen in de flexibele productie van elektriciteit, als aanvulling op zon en wind. Om in lijn te zijn met onze doelstellingen horen deze centrales zelf gevoed te worden met directe of indirecte hernieuwbare energiebronnen.

3.2 Materialenproductie
Schakels in de productieketen

Ook broeikasgassen moeten gerecycleerd worden. Dit betekent dat er aan het einde
van de verbranding een recyclage-eenheid van koolstofdioxide moet staan, zodat we
dit broeikasgas kunnen ‘upcycleren’. Zo leveren we één van de grondstoffen voor circulaire gassen en materialen, waarover we het hadden in het stuk over de raffinaderijen
en chemie.

Aardolie is niet alleen een brandstof.
Het wordt ook gebruikt in cosmetica,
wegenbouw en plastiek. In de haven
van Antwerpen wordt er heel wat
ruwe aardolie verwerkt. Nochtans
willen we aardolie zoveel mogelijk
onder de grond laten. Dit brengt dus
ook grote uitdagingen mee voor deze
toepassingen. We zullen ook hier naar
alternatieven op zoek moeten gaan.
Deze alternatieven bekijken we eerst
in het algemeen met een blik op de
volledige productieketen, daarna zoomen we in op de rol van de Antwerpse haven.

Tenslotte kan men de dieselgeneratoren ombouwen. Samen met de batterijen kunnen zij mee helpen om het net in evenwicht te houden.

Minder verspilling, een eerste belangrijke stap

36

LEVENSEIND
E

PRODUCTIE

Warmte verloren laten gaan, is erg verspillend en kan met de juiste technieken
vermeden worden.
Hier zijn warmtenetwerkwerken doorheen het hele havengebied nodig. Deze
netwerken vangen overtollige warmte op en leveren warmte daar waar er te weinig is. Ze
worden gevoed door onder andere restwarmte uit aanvullende elektriciteitsproductie

UM

NS

Warmte

SYSTEEM
DENKEN

CO

Op deze manier kunnen niet-nucleaire installaties van de kerncentrales maximaal
gerecycleerd worden. Zo kan een centrale uit de kern(oorlog)tijd veranderen in een
toekomstgerichte centrale. Een centrale die aanvullende elektriciteit levert aan het net
wanneer de hernieuwbare energiebronnen onvoldoende stroom genereren.
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Een nieuwe centrale moet tegelijk zonder afval naar water of lucht functioneren. Daarom moet deze aanvullende centrale er een zijn met warmterecuperatie. Om die reden
moeten de koeltorens van Doel afgebroken worden. Koeltorens zijn een symbool van
ongeoorloofde energieverspilling: zij lozen het teveel aan warmte uit de kernreactor in
de atmosfeer. Deze warmte moet gerecupereerd worden, via warmtenetwerken. Deze
netwerken bevoorraden andere havenbedrijven, kantoren en woonwijken.
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Bron: http://www.plan-c.eu/nl/infografieken/
schakels-in-de-productieketen

Veel producten die vandaag gemaakt worden, gaan niet lang mee en zijn moeilijk te
herstellen. Als we iets willen doen aan onze wegwerpmaatschappij, dan moeten we
ervoor zorgen dat dit verandert. Dit kan vaak makkelijk door onderdelen een langere
levensduur te geven én ook vervangbaar te maken. Het design van een product is erg
belangrijk: als we het product zo ontwikkelen dat het zwakste onderdeel eenvoudig
vervangen kan worden, dan kan het product hersteld in plaats van weggegooid worden. Ook de werkgelegenheid zou hiermee gediend zijn.
Er moet volop ingezet worden op recyclage. Het onderscheid tussen grond- en
afvalstoffen zal op termijn vervagen, en uiteindelijk zullen we het hebben over
materialen. In een circulaire economie zullen afvalproducten de basis vormen voor
nieuwe producten. Het gebruik van echt nieuwe grondstoffen zal men tot een
minimum herleiden.
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Welke alternatieven kunnen we gebruiken voor aardolie? Er zijn al initiatieven waarbij
aardappelschillen of afvalbestanddelen uit afvalwater gebruikt worden om plastiek
te maken. De laatste jaren zien we hier wel wat beweging in, al moeten we kritisch
blijven ten aanzien van deze trend. Veel bedrijven doen hiermee nogal graag aan
greenwashing, en werken dus vooral aan een groen imago in plaats van aan een echt
groen alternatief. Er is ook een verschil tussen composteerbaar plastiek en plastiek uit
biologische oorsprong. Als de aardappel en andere gewassen een groot succes worden, moeten we er voor zorgen dat er geen competitie ontstaat tussen de gewassen
als voedsel en de aanwending voor de productie van plastiek. Hetzelfde hebben we
bijvoorbeeld zien gebeuren bij de biobrandstoffen. Biobrandstoffen zijn brandstoffen
die van biomassa (zoals planten) zijn gemaakt.
Een andere mogelijkheid is het gebruiken van CO2 uit de lucht of uit schoorstenen.
Hiermee kunnen we zelfs de klimaatverandering actief tegenhouden. Deze optie mag
geen excuus zijn om nog meer CO2 in de lucht te dumpen en nog meer aardolie te
verbranden. De fossiele industrie wil ons graag doen geloven dat er geen probleem
meer is met aardolie, omdat we de broeikasgassen toch kunnen capteren. Dit onderschrijven wij niet. Wel biedt het de mogelijkheid om het huidige overschot aan CO2 te
capteren.

Some CO2
released after
product use

Product

CO2 from
industrial
sources

CO2 in
atmosphere

CO2
utilisation
cycle

CO2 capture

Sommige zaken zitten nog in hun experimenteerfase. We kunnen hiermee nog niet
onmiddellijk de volledige petrochemie overnemen, maar we moeten wel dringend
starten met de eerste stappen in een andere richting. De haven van Antwerpen kan
hier een belangrijke rol in spelen.

3.3 transport en overslag
Minder wegtransport leidt naar... meer wegtransport?
De haventrafiek is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. In 1985 werd er ongeveer
86 miljoen ton vervoerd, in 2000 was dat al 131 miljoen ton, en in 2014 zelfs 199 miljoen ton. Als deze groei zich doorzet, is het dus mogelijk dat er in 2030 meer dan 300
miljoen ton overgeslagen worden.
De Antwerpse haven wil tegen 2030 een “modal shift” doorvoeren. Een omslag in
de manier van vervoeren: relatief minder wegtransport, meer binnenscheepvaart en
meer spoorverkeer. Belangrijk is wel dat het hier gaat om het procentuele aandeel van
de verschillende vormen van transport. Aangezien de tonnen die vervoerd worden,
steeds groter worden, betekent het niet noodzakelijk een reële daling van het wegvervoer.
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Grafiek 4: Modal split tegen 2030. Opgehaald op zaterdag 27 juni 2015 via website
http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/imce/havenkaarten/20131219_modalsplit.gif
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Bron: Styring, P. Jansen, D., 2011,
Carbon Capture and Utilisation in the green economy Using CO2 to manufacture fuel, chemicals and materials
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vier vereisten voor een andere havenmobiliteit

2

Zeeschepen dienen standaard uitgerust te worden met aandrijfflexibiliteit door
een combinatie van motoren (zoals op waterstof of circulair gas) en niet-motorische aandrijving (zoals op windkracht). Een klimaatneutraal maritiem transport
kunnen we bereiken door bijvoorbeeld zeilen te combineren met circulair of
groen gas (mits recyclage van koolstofdioxide).

Om te komen tot een duurzame mobiliteit naar, in en van de haven, zijn er vier gelijktijdige evoluties wenselijk.
1

Het vermijden van onnodig transport
Ons voedsel legt vaak enorme afstanden af vooraleer het op ons bord belandt.
Hetzelfde geldt voor veel basismaterialen. De afstand tussen producenten en consumenten moet zo klein mogelijk zijn. Lokaal voedsel en lokale economie in het
algemeen worden zoveel mogelijk gestimuleerd.

Maritiem transport verduurzamen

3

Een grondige verandering in vervoerswijzen.
Meer binnenscheepvaart en vooral meer vervoer per spoor.

4

100% hernieuwbare energie in het transport
Alle vervoersvormen dienen op 100% HEB te bewegen. Voor het treinverkeer betekent dat de volledige stroomvoorziening van hernieuwbare elektriciteit moet
komen. Maar ook de fossiele brandstofmotoren op binnenschepen en voertuigen
dienen vervangen te worden door elektrische motoren, brandstofcellen of andere
klimaatneutrale technieken.

Daarnaast moet er ook grondig nagedacht worden over het woon-werkverkeer van al
die mensen die in de haven werken. Meer openbaar vervoer is hier een echte must.
Personenvervoer via schepen op de Schelde, de zogenaamde waterbussen, zijn al een
stap in de goede richting.
Mobiliteit stopt uiteraard niet bij de haven van Antwerpen. Straten-Generaal, Ademloos en Ringland hebben al heel wat sterke pistes uitgewerkt om te komen tot een
betere, gezondere en milieuvriendelijkere mobiliteit in en rond Antwerpen.

3.4 Sociaal-economische aspecten
tewerkstelling
Een volledige omslag van de haven zal grote gevolgen hebben voor tewerkstelling,
arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. We zijn voorstander om deze overgang
naar een duurzame haven op een positieve en sociale manier aan te pakken. Bovendien vinden we het belangrijk dat verschillende organisaties, instanties en personen
hierover hun zeg doen en meebeslissen.

gevolgen van een omschakeling op de hoeveelheid arbeid
In bepaalde sectoren zal er een stijging zijn van de tewerkstelling. Nieuwe sectoren
en bedrijven in de recyclage kunnen bijkomende arbeidsplaatsen creëren. Dit geldt
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bijvoorbeeld voor het afvalverwerkend bedrijf Indaver in de Antwerpse haven. De
uitbouw, het beheer en onderhoud van hernieuwbare energiebronnen vragen veel
bekwame werkers, inbegrepen in een gerenoveerd Doel. Goed en snel openbaar vervoer, aangepast aan de werkshiften, zal zorgen voor meer personeel bij De Lijn en de
NMBS. Door meer productie lokaal te organiseren, in België en in Europa, zullen er ook
nieuwe jobs bijkomen.
In andere sectoren zal dan weer arbeid verdwijnen. De kernreactoren moeten sowieso
gesloten worden. In het begin zal in het nucleaire gedeelte nog werk zijn voor controle
en afbraak. Deze nucleaire taken zijn echter tijdelijk. In transport en overslag kunnen
omvangrijke wijzigingen optreden. Dit hangt natuurlijk af van het industrieel beleid
dat we gaan voeren. Wanneer bepaalde producties weer in België (en Europa) gebeuren, zal die productie niet langer in containers toekomen in de haven. Ook het duurzaam en dus veranderend beleid ten aanzien van zero stocks (en rijdende magazijnen)
heeft een negatieve invloed op tewerkstelling in de mobiliteitssector.

In veel bedrijven zal vooral de manier van werken veranderen. We hebben dit reeds
beschreven voor bijvoorbeeld de site van Doel. Deze site kan in een omvorming naar
een groene elektriciteitsproductiesite gebruik maken van haar hoog gekwalificeerd
personeel. Zo zien we ook petroleumraffinaderijen en chemische bedrijven omschakelen tot groene raffinaderijen en circulaire of biobased materiaalbedrijven (chemiesector). Het is van strategisch belang om de kennis, kunde en attitudes die werkers
hebben uit bovengenoemde sectoren, in te schakelen in de vernieuwde en nieuwe
bedrijven. Zo kunnen werknemers die de Sevesorichtlijnen in verband met veiligheid
en milieu goed kennen, zich veel sneller aanpassen aan nieuwe activiteiten die ook
niet zonder risico zijn (denk maar bijvoorbeeld aan waterstofproductie en -circuits).
Tenslotte kunnen werknemers actief in onduurzaam transport overschakelen naar
duurzaam transport en openbaar vervoer.
Enkele pistes voor een sociaal rechtvaardige omschakeling
We hebben in deze brochure geen cijfers over de effecten van die omschakeling op
de tewerkstelling in het havengebied. We zien natuurlijk wel dat er vaak een vergaande automatisering en informatisering wordt doorgevoerd wanneer industrieën zich
heruitvinden. Het is dus goed mogelijk dat het aantal arbeidsuren daalt.
Dit kunnen we niet los zien van de bredere maatschappelijke uitdagingen. We zitten
met een grote structurele werkloosheid. Er is nood aan meer zorg, gelijke verdeling
van huishoudelijke lasten tussen partners, loopbanen met werkbaar werk. In de haven
en industrie is het werk meestal georganiseerd in ploegen wat zeer belastend is voor
de gezondheid. Veel jongeren zitten in tijdelijke statuten en veel werknemers werken
in slechte omstandigheden voor een klein loon.
We moeten zoeken naar een leefbare formule voor iedereen. Vrouwenorganisatie
Femma lanceerde onlangs de idee van de 30-uren week. Dit is zeker een belangrijke
denkpiste, weliswaar met behoud van inkomen en in volwaardige statuten.
Daarnaast is het belangrijk dat werkers hun loopbaan kunnen verderzetten in (en vanuit) bedrijven die een reconversie ondergaan. Hulpmiddelen hiervoor zijn het voorzien
van opleidingen, mutatie- en loopbaanbegeleiding tijdens de huidige tewerkstelling
en opleiding met behoud van loon.
Een maatschappij die sociaal en duurzaam wil zijn, moet ook werken aan de herverdeling van inkomen en rijkdom. Een vermogensbelasting, een miljonairstaks, een Tobintaks, het plafonneren van hoge inkomens, … kunnen allemaal middelen creëren om
die duurzame en zorgzame maatschappij te realiseren.
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4 COnClUSIe

democratie
Het gaat dus om méér dan enkel de tewerkstelling garanderen. We moeten ons op
alle vlakken beter gaan organiseren vanuit de basis om zo de bestaande machtsverhoudingen in vraag te stellen. Een sterke participatie van alle betrokkenen is nodig
om deze veranderingen op een sociaal rechtvaardige manier te realiseren. Niet enkel
machtige industriële lobby’s en voor hen goedgezinde politieke organen kunnen het
voor het zeggen hebben.
Als we kijken naar Denemarken en Duitsland dan zien we dat de energietransitie
vooral gebeurt onder impuls van overheden en coöperatieven. Grote energiebedrijven hinken achterop. Energiecoöperatieven zijn dan ook een sterk alternatief. Ze zijn
veel democratischer georganiseerd dan grote energiegiganten. Voor het Antwerpse
havengebied dient het Havenbedrijf (terug) volledig openbaar en democratisch te
worden. Het Havenbedrijf kan dan zelf initiatieven nemen om de omschakeling naar
een sociale en duurzame haven te maken.
Een belangrijk aspect is dat vakbonden, buurtorganisaties en andere middenveldorganisaties betrokken worden bij een verplichte reconversie van bedrijven. Vakbonden
vinden al langer dat er meer betrokkenheid van de werknemers en hun afgevaardigden moet zijn. Ze stellen terecht dat een omschakeling naar een duurzame bedrijfsvoering meer bevoegdheden dient te voorzien voor de overlegorganen binnen de
bedrijven (via de ondernemingsraad, veiligheidscomité en syndicale delegatie), maar
ook erbuiten (regionale overlegorganen).
Privébedrijven moeten veel sterker gereguleerd worden. Bedrijven dienen verplicht te
worden om bovengenoemde of gelijkaardige transities te organiseren. Als ze dat niet
doen, moeten openbare initiatieven zelf het heft in handen kunnen nemen om snel
en grondig tot een alternatief te komen.
Daarvoor moeten wettelijke kaders uitgewerkt worden, op nationaal en internationaal
niveau. Mens en milieu moeten daarbij voorrang krijgen op korte termijn winsten van
bedrijven, aandeelhouders en CEO’s. Het kan niet dat internationale klimaatakkoorden
uitpuilen van woorden zoals “vrijwilligheid”, “niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden”, “niet-bestraffing” en loutere “facilitering”. Dit is momenteel wel het geval
voor het klimaatakkoord in Parijs. Dit contrasteert met de internationale handelsakkoorden die momenteel onderhandeld worden (TTIP) of zelfs afgesloten zijn (CETA).
Met deze vrijhandelsverdragen en hun sanctioneringmechanismen worden de belangen van mens en milieu ondergeschikt gemaakt aan de winstmarges van bedrijven.
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We willen een sociaal rechtvaardige en duurzame haven in Antwerpen. Met deze brochure hebben we getracht om enkele suggesties te doen. De veranderingen die nu
plaatsvinden, zijn immers te beperkt en gaan bovendien te traag vooruit. Nochtans
zien we veel mogelijkheden om de dingen anders te organiseren op het vlak van energie, materialen, overslag en transport.
Om het draagvlak voor deze omslag te vergroten, en omdat het op zich al even belangrijk is, willen we graag dat dit gebeurt in het kader van een positief veranderingsperspectief.

De ingrepen zijn wel niet min. De huidige infrastructuur wordt volledig hertekend. Er
wordt massaal geïnvesteerd in hernieuwbare energie en in andere methodes zoals het
afvangen, hergebruiken en netto-fixeren van CO2. Doel sluit de kernreactoren, terwijl
het niet-nucleaire gedeelte een toekomst krijgt voor productie aanvullend op de hernieuwbare energiebronnen. De gerecycleerde CO2 dient als één van de grondstoffen
voor groene raffinaderijen en chemiebedrijven. Deze produceren grondstoffen op een
andere manier, zoals onder andere waterstof, methanol, ethanol... Deze grondstoffen
verwerken ze verder tot circulaire gassen en tussenproducten voor andere materialen.
Ook alle andere havenproducenten ondergaan een omschakeling naar klimaatneutrale tot koolstoffixerende processen en producten.
Bedrijven en woongebieden worden organisch verbonden met fijnmazige warmtenetwerken. Affakkeltorens, koeltorens en schouwen verdwijnen maximaal uit het havenbeeld. Het motto is: zero waste. Afval wordt grondstof.
Er komen nieuwe bedrijven in het havengebied (en elders) waardoor er terug méér
lokaal geproduceerd wordt. Transport is volledig klimaatneutraal: meer openbaar vervoer, elektrisch en maximaal met behulp van waterstofbrandstofcellen.
Wat de sociale verhoudingen betreft, zijn er al even drastische veranderingen nodig.
Een herverdeling van arbeid, inkomen, rijkdom en macht gaan hand in hand met een
grondige technische transitie. Meer nog, ze zijn zelfs een voorwaarde voor een geslaagde omschakeling. Door een positief perspectief aan te bieden, met zowel kwantitatieve als kwalitatieve verbeteringen, kunnen mensen sterk betrokken worden bij
dit verhaal.
Op deze manier willen we dat het Antwerpse havengebied mee haar fundamentele
bijdrage levert aan de noodzakelijke ecologische en sociale veranderingen. In plaats
van medeverantwoordelijk te zijn voor sociale mistoestanden en klimaatopwarming,
dient ze bij te dragen aan sociale vooruitgang en ecologisch herstel.

5 BIjlage
5.1 nota over recyclage van broeikasgassen
Hoe kunnen we tegelijk koolstofneutraal, ja zelfs koolstoffixerend leven en toch voldoen aan de behoeften van mensen en de regeneratie van hun leefomgeving? Wanneer we een fundamentele oplossing willen uitwerken voor de problemen van klimaatopwarming en uitputting van natuurlijke bronnen, dienen we het principe van
recyclage ook toe te passen op de broeikasgassen. We zouden dit “atmospheric mining”
of “grondstofwinning vanuit de atmosfeer” kunnen noemen.
Met deze doelstelling verwijzen we naar methoden om koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen, en te hergebruiken voor de productie van brandstoffen en grondstoffen. Dit wordt ook wel CCU genoemd (Carbon Capture and Upcycling - of Utilisation).
Het onderscheidt zich van het meer gekende CCS (Carbon Capture and Storage). We
willen immers geen afval uit de lucht verzamelen, om het nadien... als afval onder de
grond te steken. Neen, we willen het gebruiken als grondstof. Daarbij dienen we maximaal te streven naar het oneindig in circulatie houden van deze afgevangen koolstof,
zodat ze niet in een later stadium toch nog in de atmosfeer terecht komt. Wanneer
we bovendien meer of extra koolstof uit de atmosfeer halen, tillen we CCU op tot CCF
(Carbon Capture and Fixation).

Koolstoffixatie als grondstofbron en als klimaatverbeteraar
Het doel van CCF is twee doelen tegelijk te dienen. Enerzijds is het nodig alternatieven
te vinden voor fossiele brand- en grondstoffen die klimaatneutraal zijn. Anderzijds kan
het dienstig zijn om het klimaat niet enkel te stabiliseren, maar zelfs terug af te koelen.
Voorwaarde hierbij is dat koolstoffixatie niet dient om koolstofuitstoot elders te compenseren. Neen, er is nood aan netto-koolstoffixatie om de snelle opwarming terug
om te keren, voor de opwarming bepaalde kritische waarden passeert, waarboven
dramatische “natuurlijke” processen de klimaatopwarming verder aanjagen zonder
daaraan nog een halt toegeroepen kan worden. Het IPCC heeft in haar publicaties
vastgesteld dat netto koolstoffixatie noodzakelijk is. De mate waarin dit dient te gebeuren, evenals het moment vanaf wanneer netto-koolstoffixatie nodig is, verschilt
van het “gekozen” toekomstscenario. Hoe lager de uiteindelijke gewenste klimaatopwarming, hoe groter de noodzakelijke koolstoffixatie, en hoe eerder ze dient te beginnen. Hieronder worden twee voorbeelden uitgewerkt.

Circulair gas en koolstoffixerend methanol
Circulair gas zou aangemaakt kunnen worden door een chemische reactie van waterstof en koolstofdioxide. Waterstof kan aangemaakt worden met behulp van elektrolyse
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van water. Hierbij wordt, met behulp van een elektrische stroom uit overtollige HEB,
water ontbonden in waterstof en zuurstof (2H2O + e- ➝ 2H2 + O2). Waterstof en koolstofdioxide kunnen reageren tot methaan (2H2 +C02 ➝ CH4 + O2). De koolstofdioxide
kan afgevangen en hergebruikt worden uit de verbranding van het circulaire gas dat
we juist hebben aangemaakt (CH4 + 2O2 ➝ 2H2O + CO2). En hiermee is de cirkel rond.
Deze “cirkel” oneindig herhalen maakt van dit proces een circulair proces. Er wordt bij
verbranding van het circulaire gas evenveel koolstofdioxide geproduceerd, als er opgenomen wordt door de productie van hetzelfde circulaire gas.
Wat methanol betreft: het is nu ook een bouwsteen in de synthetische materialenproductie. Hedendaagse methanol wordt overwegend geproduceerd uit aardgas, waarbij
veel koolstofdioxide de atmosfeer ingeblazen wordt. Circulaire en koolstof-fixerende
methanol echter vertrekt van waterstof zoals hierboven geschetst (2H2O + e- ➝ 2H2
+ O2). Vervolgens wordt ze met behulp van koolstofdioxide (in een ander soort chemische reactie) omgezet naar methanol (4H2 + 2CO2 ➝ 2CH3OH + O2). De CO2 is in dit
geval niet afkomstig uit deze reeks reacties, maar van een andere bron. Zo kan deze
CO2 afgevangen worden uit de atmosfeer via planten, waardoor men het gehalte aan
CO2 in de atmosfeer kan verminderen. Dit resulteert in een netto broeikasgasvermindering, nodig om de opwarming te kunnen keren. Voorwaarde is dat we de netto
afgevangen koolstof nadien in een circulair proces vasthouden, zodat geen gefixeerde
CO2 terug de atmosfeer ingaat. We moeten de aangemaakte grondstoffen daarna oneindig recycleren.

5.2.	Verklarende woordenlijst
Biobased

Op basis van levend materiaal uit huidige of recente kringlopen. De basis
kan afkomstig zijn van planten of dieren, van groot (bomen, walvissen) tot
klein (algen, microben).

Biogas

Gas gewonnen door gisting uit organische (afval)stromen.

CCS

Carbon Capture and Storage, koolstofafvang en –opslag. Dit haalt koolstof
weg uit een broeikasgas dat uitgestoten wordt en vangt het af in een vorm
dat leidt tot de opslag ervan. Dat laatste gebeurt meestal in (verlaten) olieen gasvelden.

CCU

Carbon Capture and Upcycling (of Usage), koolstofafvang en – upcyclage (of gebruik). Dit haalt koolstof weg uit een broeikasgas dat uitgestoten
wordt en vangt het af in een vorm dat leidt tot hergebruik ervan als grondstof voor circulaire energie en materialen.

Circulair

In kringloop houdend. Dit staat tegenover lineair. Dit wil zeggen dat substanties niet als afval eindigen, maar in de productiekringloop gehouden
worden. Een andere uitdrukking die er nauw aan verwant is cradle to
cradle.

48

Circulair gas

Het gaat om gas gewonnen uit methanisering van waterstof, dat op zijn
beurt gewonnen werd uit elektrolyse van water met behulp van hernieuwbare energiebronnen. In sommige bronnen wordt dit gas groen gas genoemd, terwijl groen gas in deze brochure een andere betekenis heeft.

Energieopslag

Technieken en installaties om variabele, wisselende energiebronnen van
bijvoorbeeld wind en zon (tijdelijk) op te slaan voor later gebruik en/of
voor de productie van andere energievormen en van (bouwstenen voor)
materialen.

Fossiel

Op basis van gefossileerd materiaal. Gefossileerd materiaal was in vroegere
tijdperken levend materiaal. Door historische en geologische gebeurtenissen werd dit oorspronkelijk levend materiaal ondergronds versteend (turf,
bruinkool, steenkool), vloeibaar gemaakt (aardolie) of vergast (aardgas).

Halfwaardetijd

De tijd die nodig is om de radioactiviteit van een bepaalde stof met de
helft te verminderen. Zo is de halfwaardetijd van plutonium 24.000 jaren.

Groen gas

Het gaat om verschillende gassen die gemeenschappelijk hebben dat ze
op de één of andere manier afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen. Hier kunnen onder vallen: biogas, waterstof door elektrolyse van water, circulair gas.

HEB

Hernieuwbare Energie Bronnen. Het gaat om een verzamelwoord van alle
energiebronnen die gebaseerd zijn op onuitputtelijke natuurlijke bronnen.
Zon-, wind-, getijde-energie en aardwarmte horen hierbij. Ook biomassa
en waterkrachtcentrales worden hieronder gerekend, hoewel hierover
meer discussie bestaat.

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change. Het is een VN-orgaan dat de
klimaatverandering uitgebreid wetenschappelijk bestudeert en aanbevelingen doet aan het politieke orgaan dat op wereldtoppen beslissingen
neemt in verband met (maatregelen tegen) klimaatverandering.

Koolstoffixatie

Maatregelen om koolstofhoudende broeikasgassen uit de atmosfeer te
halen en vast te zetten in biologische of technische kringlopen.

MT

Megaton, miljoen ton.

TW

TW of Toegevoegde Waarde is de waarde die een industrie of dienst toevoegt aan de waarde van ingekochte grondstoffen en hulpstoffen.

Transitie

Een grondige overgang van de huidige manier van produceren en consumeren naar een totaal andere manier ervan.

Upcycleren

Ook Upcycling genoemd. Een vorm van recyclage waarbij het gerecycleerde materiaal in haar eigen hoedanigheid wordt gerecycleerd. Zo wordt
metaal in haar eigen hoedanigheid gerecycleerd als metaal.

WKK

Warmte Kracht Koppeling. Dit zijn energiecentrales die tegelijk warmte als
elektriciteit produceren. Hierdoor halen zij een veel beter energierendement dan de klassieke centrales.
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5.3. Bronvermelding
www.portofantwerp.com
www.duurzamehavenvanantwerpen.be
http://trends.knack.be/economie/bedrijven/oliereuzen-investeren-3-2-miljard-in-antwerpen/article-normal-240617.html
http://www.demorgen.be/economie/raffinaderij-vuile-teerzandolie-blijkt-vergiftigd-geschenk-b9f4dc44/
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.2257460
http://www.nieuwsblad.be/cnt/bh36laj6
http://www.ademloos.be/nieuws/antwerpen-tegen-een-steenkoolcentrale
http://www.basf.be/ecp2/Press_releases_belgium_nl/20110601_BASF_Antwerpen_neemt_RWE_aandeel_50perc_zandvliet_power_over
http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/wkk-lijst_installaties.pdf
http://www.hetgrotegeld.be/index.php/het_grote_geld/detail/473
https://www.electrabel.com/nl/corporate/kerncentrale-belgie/centrale/werking
http://www.energeia.be/dossierbe.php?DossierID=35&ID=47022
http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws/klimaat-energie/blog-noordpool/noorse-olieboringen-bedreigen-de-noordelijke-/blog/50387/
www.apache.be/2015/05/07/onwelriekende-saudische-waarheid-moet-wijken/ en andere recente teksten op
apache.be
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/849/15667
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/865/15781
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2014-07-14/709665/steeds-grotere-schepen-antwerpse-haven#.
Vqt27vnhAgs
http://pvda.be/artikels/de-pvda-over-het-statuut-van-de-havenarbeider
http://www.icedd.be/I7/mediatheque/energie/renouvelable/121212BackcastingFinal.pdf
IPCC Fifth Assessment Synthesis Report
http://www.femma.be/nl/onze-visie/artikel/waarom-het-nieuwe-voltijds-zo-veel-kansen-in-zich-heeft
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