
Maak van antwerpen 
een kliMaattopper
20 haalbare voorstellen om van antwerpen  
een klimaatneutrale stad te maken

Februari 2018



Maak van antwerpen 
een kliMaattopper
20 haalbare voorstellen om van antwerpen  
een klimaatneutrale stad te maken

Februari 2018

inHoUD
1. een DUUrZaMe StaD op MenSenMaat .............................................................3

 1.1.  ANTWERPEN ALS VOORTREKKER OP VLAK VAN KLIMAATAMBITIE ......................3

 1.2. EEN KLIMAATNEUTRAAL ANTWERPEN TEGEN 2040 IS MOGELIJK ......................3

 1.3. DE HAVEN: DEEL VAN DE KLIMAATNEUTRALE STAD ............................................4

 1.4. HET GOEDE VOORBEELD ALLEEN VOLSTAAT NIET  ..............................................4 

 1.5. AMBITIEUZE TOEKOMSTPLANNEN VOOR EEN GROENE REVOLUTIE ....................5

2. twintiG kriJtliJnen oM van antwerpen een kliMaattopper te Maken .....5

 2.2. ENERGIE AAN DE STROOM, EEN DOOR EN DOOR ANTWERPS ENERGIEBEDRIJF ..5

  1. Zonneplan ................................................................................................................ 6

  2. windplan .................................................................................................................. 6

  3. warmteplan ............................................................................................................ 6

  4. een slim antwerpse elektriCiteitsnetwerk ..................................................... 6

  5. derdebetalerssYsteem ..........................................................................................7

  6 een transparant en demoCratisCh enerGiebeleid ..........................................7

 2.3. DE HAVEN ALS TROEF VOOR EEN DUURZAME STAD ........................................... 7

  7. opslaG van enerGie ................................................................................................ 8

  8. de haven als een enorme stoFZuiGer voor Co2 ............................................. 8

  9. CirCulaire eConomie ............................................................................................. 8

  10.  een nieuwe toekomst voor de kernCentrale van doel .............................. 8

  11. resoluut riChtinG nulemissies .......................................................................... 9

  12.  vraChtvervoer over de weG wordt de uitZonderinG ................................ 9

 2.4. EEN STAD OP MAAT VAN HET KLIMAAT ............................................................ 10

  13. ConseQuent kieZen voor openbaar vervoer, Fiets en wandelen ...........10

  14. waterstoFbussen ................................................................................................10

  15. Co2 reCYCleren ....................................................................................................10

  16. slim vervoer .........................................................................................................10

  17. voorranG aan enerGieZuiniGe en niet winstGevende keuZe .....................10

  18. meer Groene ruimte ...........................................................................................10

  19. stop beleGGinGen in Fossiele brandstoFFen ................................................10

  20. CirCulaire eConomie stimuleren ....................................................................10

2 Maak van antwerpen een kliMaattopper



1. een DUUrZaMe StaD op      
  MenSenMaat 

1.1. ANTWERPEN ALS VOORTREKKER OP VLAK  
 VAN KLIMAATAMBITIE
kan jij je een stad zonder schoorstenen indenken? een 
stad die niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde? 
een stad met propere lucht en ruimte om te wonen, leven 
en werken? wij wel.

antwerpen wordt steeds meer geconfronteerd met de uit-
dagingen die de opwarming van de aarde ons stelt. sinds 
industriëlen in de 19e eeuw kolen, olie en gas ontdekten 
als goedkope energiebron zijn ze fossiele brandstoffen in 
een steeds hoger tempo beginnen verbranden. de impact 
daarvan wordt vandaag alsmaar duidelijker: temperaturen 
stijgen, weerpatronen veranderen en de zeespiegel stijgt. 
klimaatverandering treft vandaag steeds meer mensen, 
ook in onze stad.

hoe kunnen we de uitstoot van broeikasgassen als Co2, 
methaan of nox drastisch terugdringen? hoe passen we 
ons tegelijkertijd aan aan de impact van een veranderend 
klimaat? en hoe zorgen we ervoor dat die omslag op een 
sociaal rechtvaardige manier gebeurt, met goede banen 
en eerlijke verdeling van de welvaart als resultaat? het zijn 

steden als antwerpen die het antwoord op die vragen kun-
nen bieden.

in de eerste plaats omdat een opwarmend klimaat in een 
stad eens zo hard toe kan slaan. overal langs de schelde 
zijn werken aan de gang om de effecten van de stijgende 
zeespiegel op te vangen.1  de stadsriolering kan de steeds 
heviger wordende regenbuien nu al amper aan. en de tem-
peratuur stijgt door de razendsnel opwarmende oppervlak-
tes beton en asfalt dubbel zo snel in stedelijk gebied als 
daarbuiten.2

maar steden staan hier ook centraal omdat ze een belang-
rijke sleutel in handen hebben om klimaatopwarming aan 
te pakken. bijna driekwart van de wereldwijde uitstoot van 
broeikasgassen vindt plaats in stedelijk gebied.3  wanneer 
steden klimaatambitie tonen in hun beleid kan dat dus heel 
wat in beweging zetten. Gelukkig is de stad ook het niveau 
dat het dichtst staat bij haar inwoners. door druk van on-
deruit kunnen we verandering in gang zetten.

 

1.2. EEN KLIMAATNEUTRAAL ANTWERPEN TEGEN   
 2040 IS MOGELIJK 

antwerpen heeft alles in handen om een voortrekkersrol 
te spelen in de strijd voor een duurzame toekomst. onze 
stad is niet enkel op de hoofdstad na de grootste van het 
land, op ons grondgebied ligt ook de tweede grootste 
haven4 en de grootste concentratie petrochemische be-
drijven5 van europa. een achtste van de broeikasgassen 
die in belgië worden uitgestoten komt uit antwerpen.6 
de uitdaging voor onze stad en haven om die emissies op 
korte termijn tot nul te doen slinken biedt dan ook enorme 
kansen. nu klimaatactie ondernemen kan van antwerpen 
een voortrekker maken op economisch, sociaal en ecolo-

gisch vlak. de pvda wil de lat daarom hoog leggen. Wij 
gaan voor een klimaatneutraal Antwerpen tegen 2040.7 

een klimaatneutraal antwerpen in 2040 verandert alles. 
het gaat over op een nieuwe manier omgaan met mobi-
liteit, energie, werken en wonen. Ja, een klimaatneutrale 
stad zal er anders uitzien dan het antwerpen van vandaag. 
maar onze inspanningen zullen niet alleen renderen voor 
een leefbare planeet. onze stad wordt er gewoon beter 
van. Gezonder, rustiger, groener en socialer.
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1.3. DE HAVEN: DEEL VAN  
 DE KLIMAATNEUTRALE STAD
een ambitieus stedelijk beleid begint met het afzetten 
van de oogkleppen die ons enkel naar de bewoners van 
de stad doen kijken. amper een vijfde van de uitstoot 
van broeikasgassen op het antwerpse grondgebied komt 
immers uit de stad zelf.8 de overgrote meerderheid is op 
conto te schrijven van voornamelijk grote multinationals in 
de haven, enorme bedrijven die stuk voor stuk buiten de 
huidige klimaatplannen van het stadsbestuur vallen.9

de haven van antwerpen rijgt de prestigieuze groene prij-
zen aan elkaar, maar blijft ondertussen muurvast zitten in 
een fossiele visie. Ze investeert weliswaar in zogenoemde 
‘quick wins’, gemakkelijke oplossingen, maar laat zich ver-
der verlammen door haar eigen concurrentielogica.10 tus-
sen 2000 en 2015 steeg de uitstoot van Co2 in de haven 
dan ook met 8 procent11, tijdens de eerste twee jaren onder 
het nieuwe stadsbestuur namen de totale broeikasgase-
missies er zelfs met een vijfde toe.12 een spectaculaire toe-
name van het energieverbruik deed alle inspanningen die 
de afgelopen jaren ondernomen werden13 volledig teniet.

dat de multinationals in de haven tot de laatste druppel olie 
in de fossiele industrie zullen blijven investeren hoeft niet 
te verbazen. terwijl de groene technologie grote sprongen 
vooruit maakt, blokkeert het marktdenken de toepassing 
ervan op grote schaal. Investeren in een duurzame toe-
komst is ook investeren in groene jobs.14 om te zorgen 
dat iedereen mee kan met de groene revolutie, beginnen 
we maar beter op tijd.

onze haven is net zo goed een deel van antwerpen als 
de seefhoek of de Zoo en wordt dus beter ook opgeno-
men in de klimaatplannen van de stad. Zo kan antwerpen 
een voorbeeld worden dat industriële zones over de hele 
wereld kan inspireren. het antwerpse havengebied hoeft 
immers helemaal niet in de weg te staan van een klimaat-
neutrale stad. Onze haven en haar installaties zijn net 
onze grootste troef. om duurzame warmte te leveren. om 
kennis op te doen. om in duurzame jobs te voorzien. en om 
de pieken en dalen in de hernieuwbare energieproductie 
op te vangen.

1.4. HET GOEDE VOORBEELD ALLEEN VOLSTAAT NIET

ook in de stad zelf is er natuurlijk werk aan de winkel. 
daarvoor heeft het stadsbestuur wel plannen opgesteld 
en nemen de stadsdiensten positieve initiatieven. maar 
net als onder de vorige burgemeesters ontbreekt het aan 
ambitieuze doelstellingen en coherent beleid.15 waar ste-
den als kopenhagen klimaatneutraal willen worden tegen 
2025, gaat het stadsbestuur bij ons voor amper 40 procent 
minder broeikasgassen tegen 2030. de resultaten blijven 
dan ook uit: de antwerpse uitstoot stagneerde in de eerste 
jaren onder de wever.16 we lopen decennia achter op de 
voortrekkers van de klimaatstrijd.

het stadsbestuur kiest voor een tweesporenbeleid met 
weinig effect. Ze geeft zelf het goede voorbeeld met de  
 

stadsdiensten17 en rekent verder op stevige inspanningen 
van de bevolking. industrie en dienstensector krijgen on-
dersteuning bij acties op het vlak van energiebesparing, 
maar worden verder amper op hun verantwoordelijkheid 
gewezen. Grote bedrijven worden zelfs niet opgenomen 
in het klimaatplan van de stad. daarvoor rekent ze op de 
europese handel in uitstootkredieten18, waarvan steeds 
duidelijker wordt dat ze geen zoden aan de dijk brengt.

het klimaatbeleid plukt vandaag het laaghangend fruit, de 
eenvoudige maatregelen, maar ontbreekt aan toekomst-
visie. Als we hier geen verandering in brengen, wordt 
Antwerpen pas klimaatneutraal tegen het jaar 2700.19 

en wie kan zeggen hoe de wereld er dan zal uitzien?
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1.5. AMBITIEUZE TOEKOMSTPLANNEN VOOR  
 EEN GROENE REVOLUTIE
een klimaatneutrale stad kijkt vooruit. het onderneemt 
meer dan een goedbedoelde maatregel hier en daar. 
het werkt met een toekomstplan om de emissies jaar na 
jaar af te bouwen. Een windplan en een zonneplan om 
meer antwerpse hernieuwbare energie op te wekken. Een 
warmteplan en een isolatieplan om de verwarming van 
gebouwen te verduurzamen. Een mobiliteitsplan en een 
ruimteplan om duurzame keuzes gemakkelijker te maken, 
want de beste energie is de energie die we niet gebruiken. 
toekomstplannen waarin de stad een actor is, in plaats van 
een toeschouwer.

een klimaatneutrale stad rekent ook op haar inwoners om 
de verandering mee in gang te zetten. maar ze plaatst 

daartegenover ook een engagement: de groene revolutie 
maken we samen. we kiezen niet voor een beleid van nieu-
we groene taksen en heffingen, maar zorgen dat al wie 
werkt of het moeilijk heeft in onze stad mee kan met de 
groene golf. we zorgen voor plannen waardoor de inspan-
ningen van individuele burgers zin hebben, in plaats van 
een druppel op de hete plaat te zijn. Zodat inspanningen 
samen renderen, in plaats van elk op zichzelf te staan.

het is tijd om van antwerpen een klimaattopper te maken. 
we hebben nood aan ambitie, toekomstvisie en een duide-
lijk idee waar we naartoe willen. de wereld heeft heel wat 
te verliezen wanneer het klimaat verder opwarmt. onze 
stad heeft er alles bij te winnen om daar iets aan te doen.

2. twintiG kriJtliJnen oM van    
 antwerpen een kliMaattopper   
 te Maken

2.2. ENERGIE AAN DE STROOM, EEN DOOR EN DOOR  
 ANTWERPS ENERGIEBEDRIJF
“we richten een antwerps gemeentelijk energiebedrijf op: 
energie aan de stroom, kortweg eas. een publiek energie-
bedrijf van ons allemaal, met twee doelen voor ogen. een 
goede dienstverlening met betaalbare energieprijzen voor 
de antwerpenaar aan de ene kant. en de productie van 100 
procent hernieuwbare energie, bij voorkeur op antwerps 
grondgebied, aan de andere. Zo kunnen we de verstikken-
de winstlogica uitschakelen die de energiesector vandaag 
zo verlamt en volop gaan voor duurzame energie. ste-
den als kopenhagen, stuttgart of münchen doen het ons 
al voor. hun gemeentelijke energiebedrijven produceren 
duurzame stroom én hanteren betaalbare prijzen. en ook 
in vlaanderen is het mogelijk: ebem, een energiebedrijf dat 
volledig in handen is van de gemeente merksplas, inves-
teert volop in hernieuwbare energie.

eas kijkt daarom niet de kat uit de boom, maar wekt zelf 
wind- en zonne-energie op en ondersteunt antwerpenaars, 
verenigingen, coöperaties en bedrijven die in hernieuwba-
re energie willen investeren. Zo verlaten de centen die we 
betalen voor stroom de stad niet voor olie of gas van de 

andere kant van de wereld, maar worden ze opnieuw geïn
vesteerd in de antwerpse samenleving.
het antwerpse energiebedrijf rolt ook een nieuwe energie-
drager uit onder de straten van de stad: een netwerk van 
duurzame warmte. het werkt aan de omvorming van ons 
energienet, zodat het de uitwisseling van stroom van de 
nieuwe duurzame bronnen aan kan. en eas geeft niet en-
kel om energieopwekking, maar ook om energiebesparing 
bij de stadsdiensten, burgers, verenigingen en bedrijven.

door de verschillende dragers van energie, de energienet-
ten zelf en energiebesparing in één publiek bedrijf samen 
te ballen, openen we de weg naar een effectief groen ener-
giebeleid. want integratie is de sleutel om de soms grillige 
productie van hernieuwbare energie te kunnen bolwerken, 
dat leren de groene steden in duitsland en denemarken 
ons. net als inspraak van de bevolking, die via verkiezin-
gen en referenda eindelijk zeggenschap krijgt over haar ei-
gen energie. met eas zijn we niet tevreden met 13 procent 
hernieuwbare elektriciteit in antwerpen. we gaan resoluut 
helemaal voor hernieuwbare energie.
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1. ZONNEPLAN
energie aan de stroom maakt werk van een zonneplan. 
het ondersteunt in samenwerking met het ecohuis bur-
gers, verenigingen en bedrijven die zonnepanelen op hun 
dak willen leggen, maar gaat verder dan dat. voor wie de 
middelen niet heeft om zich een batterij zonnepanelen aan 
te schaffen, helpt eas een handje via een derdebetalers-
systeem. dat wil zeggen dat eas de kosten van de instal-
latie voorschiet. de energiefactuur van de eigenaar daalt 
daardoor, maar toch blijft die hetzelfde bedrag doorbeta-
len. het verschil gaat naar de afbetaling van de investering. 
als die volledig vergoed is, daalt de factuur naar het echte, 
lagere niveau én kan de eigenaar genieten van gratis her-
nieuwbare energie.wie zelf zonnepanelen legt, investeert 
logischerwijs niet meer dan om het eigen energieverbruik

te dekken. op die manier gaat broodnodig geschikt da-
koppervlak verloren. daarom investeert eas ook zelf in 
zonnepanelen. op de gebouwen van de stadsdiensten, 
op de immense magazijnen in de haven en op de uitge-
strekte daken van de stad. ‘plan a’ rekent voor dat door de 
magazijnen in de haven met zonnepanelen te bedekken, 
bijna alle antwerpse gezinnen van stroom kunnen worden 
voorzien.20 we zoeken naar locaties om echte zonneparken 
neer te planten. het energiebedrijf kan ook panelen op het 
westen en het oosten richten. die wekken weliswaar wat 
minder energie op, maar zorgen voor een meer gelijkmati-
ge verdeling van de beschikbare zonne-energie doorheen 
de dag.

2. WINDPLAN
eas werkt ook verder aan een windplan. het investeert 
zelf in een verdere uitbreiding van het windmolenpark in 
haven. de 52 windmolens die tegen 2018 in de haven gezet 
worden, kunnen stroom produceren voor 106.000 gezin-
nen.21 dat aantal kan zeker verdubbeld worden. het ener-
giebedrijf kiest er voor om die investeringen zelf te doen, in 
plaats van ze zoals nu uit te besteden aan privépartners. Zo 
kunnen betaalbare prijzen verzekerd worden en stromen 
de opbrengsten terug naar de antwerpenaar.

ook buiten het strikte grondgebied van de stad kan eas in 
windenergie investeren. het gaat er immers om niet enkel 
de stad, maar ook de antwerpse industrie van hernieuw-
bare energie te voorzien. bij die investeringen buiten ant-
werps grondgebied kiezen we waar mogelijk voor coöpe-
ratief mede-eigenaarsschap van windturbines. Zo worden 
niet alleen de lasten, maar ook de baten van windturbines 
gedeeld met de omwonenden.

3. WARMTEPLAN
we vergeten vaak dat meer dan de helft van de energie die 
we verbruiken geen elektriciteit is, maar warmte. vandaag 
wordt meestal gas of elektriciteit gebruikt om onze cen-
trale verwarming, sanitair water of productieprocessen op 
temperatuur te brengen. met eas wordt dat anders, door 
een warmteplan dat de industriële restwarmte uit de ha-
ven en de eigen elektriciteitsopwekking22 koppelt aan de 
warmtevraag in de stad en bedrijven. de antwerpse haven 
wordt zo de duurzame stookketel van de stad.

de bedrijven die in de haven actief zijn lozen vandaag elke 
dag meer dan twee keer zo veel warmte als de stad nodig 
heeft om huizen, kantoren en andere gebouwen te verwar-
men.23 die enorme verspilling roepen we eindelijk een halt 
toe, door een stedelijk warmtenet te ontwikkelen dat de in-
dustrie met de stad verbindt. het pijpleidingennetwerk dat 
het havenbedrijf recent aankocht kan daar een belangrijke 
hefboom voor zijn.24 ook hier tonen de duurzame steden 
uit denemarken de weg, waar de meerderheid van de be-
woners geen ketel in huis heeft staan. de stad levert 

er rechtstreeks warm water aan huis, waardoor een stad 
zonder schoorstenen in het verschiet ligt.
met die restwarmte springen we zorgvuldig om. hoog-
waardige warmte25 wordt best gebruikt voor processen in 
de industrie. hiervoor worden vandaag al initiatieven on-
dernomen.26 de laagwaardige restwarmte27 kan dan naar 
de stad worden versluisd om gebouwen te verwarmen. 
met de overkapping van de ring in het vooruitzicht is er de 
mogelijkheid om tijdens de werken meteen ook een ring-
weg van warm water aan te leggen. om zo alle districten, 
te beginnen met de binnenstad, van duurzame warmte te 
voorzien.28 Zo’n stadsbreed warmtenet zou volgens eerste 
ramingen 575 miljoen euro kosten28 en binnen een termijn 
van 10 tot 20 jaar terugverdiend zijn.30

afvalverbrandingscentrales zijn geen ideale bron van 
warmte. afval verbranden mag pas de allerlaatste optie 
in ons materiaalgebruik zijn. hergebruik en een circulaire 
economie waarin afvalstoffen als grondstof gebruikt wor-
den komen op de eerste plaats.

4. EEN SLIM ANTWERPS ELEKTRIcITEITSNETWERK 
eas neemt de omvorming van het Antwerpse elektri-
citeitsnetwerk in handen. we bouwen een slim, digitaal 
gestuurd netwerk uit, dat de verschillende energievormen 
en -stromen kan integreren. een netwerk dat de wisselwer-
king mogelijk maakt tussen hernieuwbare energie en de 

industrie in de haven, waar we het in het volgende hoofd-
stuk over hebben. dit slim netwerk kan, eenmaal op punt 
gesteld, uitgebreid worden naar de gemeentes rond ant-
werpen.
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5. DERDEBETALERSSySTEEM 
via een derdebetalerssysteem maakt eas duurzame wo-
ningen bereikbaar voor iedereen. en niet enkel voor wie 
een half miljoen euro veil heeft voor een trendy appar-
tement op het nieuw Zuid. energiebesparing is immers 
cruciaal in de omschakeling naar hernieuwbaar. net zoals 
bij zonnepanelen, kunnen eigenaars de kosten voor een 
duurzame renovatie afbetalen via hun energierekening. en 

EAS’ isolatieplan gaat nog verder. het brengt de isola-
tiestatus van huizenblokken in kaart en kan zo groepsre-
novaties inzetten waar de nood het hoogst is. daar kan 
iedereen die geïnteresseerd is voor intekenen, eventueel 
via het derdebetalerssysteem. ook verhuurders worden 
aangesproken om hun eigendom energiezuiniger te ma-
ken voor hun huurders.

6. EEN TRANSPARANT EN DEMOcRATIScH ENERGIEBELEID
Energie Aan de Stroom wordt niet enkel een toonbeeld 
voor de productie van hernieuwbare energie. het wordt 
ook door en door transparant en democratisch. de raad 
van bestuur bestaat voor minstens een derde uit gewone 
antwerpenaars en een derde uit werknemers van eas. de 
leden van de raad worden op individuele basis verkozen, 
aan de hand van een biografie en enkele speerpunten. 
wanneer ze het vertrouwen van hun kiezers schenden, 
kunnen ze ook weer afgezet worden. Zoals in sacramento 

in de vs, waar de bevolking de voltallige raad van bestuur 
van hun energiebedrijf naar huis stuurde toen die opnieuw 
in kernenergie wilde investeren.  verslagen worden gepu-
bliceerd op de website van eas en de vergaderingen van 
de raad van bestuur zijn openbaar en kunnen online live 
gevolgd worden. wie de handtekeningen van 1 procent 
van de antwerpse bevolking verzamelt kan een punt op 
de agenda van de raad zetten. eas kan over belangrijke 
vraagstukken een referendum afkondigen.

2.3. DE HAVEN ALS TROEF VOOR EEN DUURZAME STAD

de grootste schepen ter wereld doen de haven van ant-
werpen aan. Ze omvat de tweede grootste cluster van 
petrochemische bedrijven ter wereld. meer dan 200 mil-
joen ton goederen gingen in 2016 door de handen van de 
dokwerkers.32 niet verwonderlijk dus, dat het havengebied 
ook heel wat broeikasgassen uitstoot. ongeveer vier vijfde 
van de broeikasgasemissies in antwerpen komt uit het uit-
gestrekte land van dokken, schoorstenen en magazijnen. 
een bedrijf als basF verbruikt op haar eentje meer aard-
gas, elektriciteit en water dan alle antwerpenaren samen.
 
maar de haven heeft ook belangrijke sleutels in handen om 
onze stad op weg te helpen in de omschakeling naar een 
duurzame manier van leven en produceren. in het vorige 
hoofdstuk kan je alles lezen over de recuperatie van de 
enorme hoeveelheden restwarmte die nu de lucht en het 
water in worden gepompt. maar de uitgebreide technische 
installaties en knowhow in de haven zijn ook cruciaal om de 
pieken en dalen in de productie van hernieuwbare energie 
op te vangen. bedrijven als de kerncentrale van doel kun-
nen worden omgevormd tot innovatieve sites van de toe-
komst die een duurzame energievoorziening verzekeren.
nu omschakelen, kan van de haven een wereldwijde kop-
loper maken en zo de banen van de toekomst verzekeren. 
nu omschakelen, kan van de haven een wereldwijde kop-

loper maken en zo de banen van de toekomst verzekeren. 
Zoals wat hooge maey, de gigantische afvalberg midden 
in de haven, heeft klaargespeeld. sinds de jaren ‘60 wer-
den daar enorme hoeveelheden afval gestort, zonder on-
derscheid of oog voor recyclage. eind jaren ‘90 besloot de 
stad antwerpen, samen met enkele andere gemeentes en 
intercommunales, om van deze schandvlek een voorbeeld 
te maken. de stortzone werd afgedekt om de gassen die 
er uit vrijkomen op te vangen en er elektriciteit mee op te 
wekken. het water dat onderuit de berg sijpelt wordt op-
gevangen en gezuiverd. met de afvalstoffen daarvan en de 
Co2 en restwarmte die geproduceerd wordt door de elek-
triciteitsgeneratoren worden zelfs algen gekweekt. en op 
de helling van de berg staat vandaag een klein zonnepark.

de haven produceert vandaag een duizelingwekkende 19 
miljard euro aan toegevoegde waarde, maar ze heeft am-
per 6 miljoen over voor het milieu.33 we laten de 60.000 
jobs in de haven niet enkel afhangen van aandeelhouders 
die op zoek zijn naar maximale winst. duidelijke normen 
zorgen er voor dat beschikbare technieken die vandaag op 
hun toepassing wachten, snel worden uitgevoerd. een dui-
delijk pad naar een klimaatneutrale haven stimuleert het 
onderzoek naar een circulaire productie34 die onze planeet 
onbelast laat.
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7. OPSLAG VAN ENERGIE
wind en zon houden geen rekening met de vraag naar 
energie, terwijl een continue levering van elektriciteit net 
van cruciaal belang is voor de havenbedrijven. hoe meer 
hernieuwbare energie we produceren, hoe groter het risico 
op overbelasting van het net bij stevige wind en brandende 
zon. en hoe groter ook het risico op tekorten bij druilerig, 
windstil weer. we hebben dus oplossingen nodig om de 
pieken en dalen op te vangen. de opslag van energie is het 
sluitstuk van een goed energieplan.

Power-to-gas kan daarin een belangrijke hefboom zijn. 
overschotten aan hernieuwbare energie kunnen we ge-
bruiken om water te splitsen in waterstof en zuurstof. 
waterstof kan worden opgeslagen, maar het is ook een 
belangrijke grondstof in de antwerpse industrie. vandaag 
wordt het op een vuile manier aangemaakt door aardgas te 
kraken. enorme hoeveelheden Co2 worden daarbij in 

de atmosfeer geblazen, goed voor bijna een tiende van de 
antwerpse uitstoot van broeikasgassen.35 door waterstof 
op een 100 procent propere manier aan te maken kunnen 
we de voetafdruk van de industrie dus stevig verkleinen. 

waterstof kan verder ook gebruikt worden in de brandstof-
cellen van uitstootloze auto’s, vrachtwagens, treinen en 
schepen36, of verscheept via ‘s werelds grootste netwerk 
van ondergrondse leidingen voor waterstof, dat antwerpen 
verbindt met rotterdam, dordrecht, Charleroi en duinker-
ke. en de zuurstof die vrijkomt kan dan weer dienen om 
de uitstoot van stikstofoxiden bij industriële processen te 
voorkomen37, zoals bedrijven als basF vandaag al doen.  
38 dubbele winst dus voor het klimaat. wanneer er tekor-
ten zijn op het net, wordt het proces in de andere richting 
opgestart. met behulp van waterstof wordt de haven een 
enorme batterij.

8. DE HAVEN ALS EEN ENORME STOFZUIGER VOOR cO2

waterstof is niet alleen hernieuwbaar. het is ook een op-
stap naar een circulaire petrochemie. want wanneer je Co2 
uit de schoorstenen van de industrie afvangt kan je er met 
behulp van waterstof groen gas (methaan) of methanol van 
maken.39 Allebei basisgrondstoffen voor de petrochemi-
sche industrie, zonder dat er een druppel olie aan te pas 
komt.40 en ook allebei bruikbaar als duurzame brandstof 

voor wagens, trucks, schepen of gasgestookte energie-
centrales. in Frankrijk wil men tegen 2050 zelfs de gas-
leidingen voor een belangrijk deel vullen met synthetisch 
gas dat op deze manier geproduceerd wordt.41 Zo helpen 
de overschotten van hernieuwbare energie om Co2 uit de 
atmosfeer te halen.42 de haven als een enorme stofzuiger 
voor Co2, zeg maar.

9. cIRcULAIRE EcONOMIE
ook in andere bedrijfstakken, zoals de metaalsector, trek-
ken we volop de kaart van circulaire economie.43 dat is ook 
wat de vakbonden vandaag voorstellen om de impact van 
de industrie op het milieu te verminderen zonder jobs te 
verliezen. een circulaire economie, waarbij afvalstoffen op-

nieuw als grondstof gebruikt worden, zorgt er niet alleen 
voor dat we minder materialen nodig hebben en minder 
afval produceren. Ze staat ook garant voor een enorme 
energiebesparing.

10. EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR DE KERNcENTRALE VAN DOEL
in een ambitieus klimaatbeleid is er geen plaats voor kern-
energie. de technologie is te gevaarlijk en te onzeker door 
de steeds weerkerende incidenten. en we willen de last 
van het nucleair afval niet op de schouders van de genera-
ties na ons leggen. de afbraak van het nucleaire gedeelte 
van de kerncentrale van doel zal jaren in beslag nemen en 
werk verschaffen aan personeel dat de centrale door en 
door kent.

het einde van de nucleaire energieproductie wil niet zeg-
gen dat de site van doel geen toekomst meer heeft, inte-
gendeel. we vormen de verouderde kerncentrale om tot 
een energiehub van de toekomst waar de opslag van 
energie centraal staat. waar nu nog twee koeltorens staan, 
laten we een zonnepark oprijzen dat stroom kan leveren 
aan 2000 gezinnen. het niet-nucleaire gedeelte krijgt een 

nieuwe leven door het aan te sluiten op een gemakkelijk 
aan- en uitschakelbare warmtekrachtkoppeling (wkk) cen-
trale op groen gas of biogas.44 Zo’n wkk-centrale wekt 
elektriciteit op zoals een klassieke centrale, maar blaast 
de kostbare restwarmte niet in de lucht via koeltorens. Ze 
wordt netjes via het warmtenet naar de industrie en de stad 
gestuurd zodat het rendement veel hoger ligt dan bij een 
gewone centrale. de Co2 die de wkk-centrale uitstoot van-
gen we af zodat ze als grondstof kan worden gebruikt aan 
de overkant van de schelde. door de stevige verbinding 
die doel heeft met het elektriciteitsnet, is ze ook uitermate 
geschikt om er een grote power-to-gasinstallatie te ves-
tigen. het waterstof dat daar geproduceerd wordt kan er 
seizoensoverschrijdend opgeslagen worden, of gaat met 
een pijpleiding onder de schelde recht richting petroche-
mie om verder gebruikt te worden.
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11. RESOLUUT KIEZEN VOOR NULEMISSIES
door een duidelijk pad richting nulemissies uit te teke-
nen nemen we de onzekerheid die over de toekomst van 
de industrie in de haven hangt weg.45 de terreinen van bij-
na alle bedrijven in de haven zijn eigendom van de stad 
antwerpen. we kunnen dus ook voorwaarden stellen voor 
de activiteiten die daarop plaatsvinden. Zo kunnen we de 
ambitie hoger leggen dan de georganiseerde stilstand van 
het ets. in de eerste plaats worden rendabele procesver-
beteringen die vandaag niet worden uitgevoerd verplicht. 
maar we denken ook verder. de petrochemie staat voor de 

grootste transitie uit haar geschiedenis: afscheid van de 
grondstof die haar haar naam heeft gegeven. we faseren 
petroleum stap per stap uit en vervangen het door duur-
zaam geproduceerde biomassa, waterstof en afgevangen 
Co2 in circulaire processen. dat wil zeggen dat de eind-
producten van productieprocessen opnieuw als grondstof 
kunnen worden gebruikt. de technologie hiervoor bestaat 
al lang en kan door de combinatie van een duidelijk kader 
en de knowhow in de haven in een enorme stroomversnel-
ling gebracht worden.

12. VRAcHTVERVOER OVER DE WEG WORDT DE UITZONDERING 
ook in het transport, een van de kerntaken van de haven 
maken we duidelijkere keuzes. de haven plant weliswaar 
om een groter deel van de overgeslagen goederen via 
trein en water naar het hinterland te vervoeren, maar als de 
haven blijft groeien zoals nu betekent dat in de toekomst 
nog steeds meer vrachtwagens op de weg. Vrachtvervoer 
over de weg wordt de uitzondering, niet de regel. dat wil 
zeggen dat de gekozen vervoersmodus niet enkel van de 
kostprijs mag afhangen, maar ook van de milieubelasting. 
voor containertransport tussen beide oevers onderzoeken 
we het idee om een transportband onder de schelde aan te 
leggen. ladingen die op vrachtwagens geladen verscheept 
worden (roro-transport), worden rechtstreeks met vracht-
wagen en al op de trein gezet naar hun volgende bestem-
ming, in plaats van de wegen te vullen.

De Europese handel in propere lucht
een van de belangrijkste peilers van het europese klimaat-
beleid is het europees emissiehandelsysteem (ets). het 
ets houdt in dat bedrijven die veel energie verbruiken, een 
emissieplafond opgelegd krijgen, de zogenaamde cap. 
voor elke ton Co2 die een bedrijf mag uitstoten, krijgt het 
een emissierecht. een toelating om broeikasgassen uit te 
stoten, zeg maar. wanneer een bedrijf te veel broeikasgas-
sen uitstoot, kan het emissierechten opkopen van bedrij-
ven die net onder hun plafond bleven (trade). ook via in-
vesteringen in duurzame projecten in ontwikkelingslanden 
of oost-europa kunnen extra emissierechten verkregen 
worden. 

Rechtvaardige transitie en waardig werk
de omslag naar een duurzame samenleving mag niet ten 
koste gaan van wie werkt of het moeilijk heeft in onze sa-
menleving. de vakbeweging pleit daarom voor een recht-
vaardige transitie en waardig werk: de groene revolutie 
moet ook sociaal zijn.48 de omschakeling naar een ecologi-
sche manier van leven biedt zelfs heel wat mogelijkheden 
om onze samenleving beter te maken voor iedereen. Zo 
zijn goed uitgebouwde en toegankelijke publieke diensten 
zoals openbaar vervoer van groot belang en moeten ook 
de huizen van wie het minder breed heeft geïsoleerd wor-
den (in voorstel 5 lees je hoe we dat aanpakken).

ook in hoe en wat we produceren staat er heel wat te ver-
anderen. daarbij garanderen we dat dat niemand zijn of 
haar job verliest. in het beste geval kan iemand in hetzelf-
de bedrijf tewerkgesteld blijven. Zo zullen raffinaderijen in 
de toekomst geen petroleum meer verwerken, maar Co2. 
dat kan, mits omscholing, gebeuren door dezelfde werk-
nemers.

meer dan 11.000 bedrijven vallen onder het ets, goed voor 
zo’n 45 procent van de europese uitstoot van broeikasgas-
sen.46 wie onder het systeem van emissiehandel valt, wordt 
niet opgenomen in nationale of regionale klimaatplannen. 
nochtans zijn er erg weinig aanwijzingen dat het ets ook 
maar enig effect heeft. Zo staat de prijs voor een ton Co2 
al jaren zo laag dat emissierechten aankopen goedkoper is 
dan groene investeringen.47

Rechtvaardige transitie en waardig werk
de omslag naar een duurzame samenleving mag niet ten 
koste gaan van wie werkt of het moeilijk heeft in onze sa-
menleving. de vakbeweging pleit daarom voor een recht-
vaardige transitie en waardig werk: de groene revolutie 
moet ook sociaal zijn.48 de omschakeling naar een ecologi-
sche manier van leven biedt zelfs heel wat mogelijkheden 
om onze samenleving beter te maken voor iedereen. Zo 
zijn goed uitgebouwde en toegankelijke publieke diensten 
zoals openbaar vervoer van groot belang en moeten ook 
de huizen van wie het minder breed heeft geïsoleerd wor-
den (in voorstel 5 lees je hoe we dat aanpakken).

ook in hoe en wat we produceren staat er heel wat te ver-
anderen. daarbij garanderen we dat niemand zijn of haar 
job verliest. in het beste geval kan iemand in hetzelfde 
bedrijf tewerkgesteld blijven. Zo zullen raffinaderijen in 
de toekomst geen petroleum meer verwerken, maar Co2. 
dat kan, mits omscholing, gebeuren door dezelfde werk-
nemers.
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2.4. EEN STAD OP MAAT VAN HET KLIMAAT
antwerpen klimaatneutraal maken tegen 2040 draait om 
meer dan duurzame energie. het gaat over anders om-
gaan met mobiliteit en met wonen, het gaat over heel 
bewust omgaan met de publieke ruimte. wat de pvda op 
die vlakken precies van plan is maken we later bekend in 

ons verkiezingsprogramma. klimaatbeleid is immers geen 
eiland op zich: het loopt als een groene draad door alle 
beleidsdomeinen. daarbij houden we rekening met enkele 
krachtlijnen.

13. cONSEqUENT KIEZEN VOOR OPENBAAR VERVOER, FIETS EN WANDELEN
we maken van antwerpen een stad waar de keuzes voor 
de fiets en het openbaar vervoer gewoon de meest voor 
de hand liggende zijn. het stadsbestuur blijft inzetten op 
alle mogelijk vervoersmiddelen tegelijk, in plaats van een 
duidelijke keuze te maken. het resultaat is dat de emissies 
door vervoer maar blijven stijgen en we samen stil staan. 

wij willen wel knopen doorhakken. de gezondheid van de 
antwerpenaar, een leefbaar klimaat en een goede door-
stroming komen op de eerste plaats. ons mobiliteitsplan 
zorgt daarom voor een doorgedreven shift van de auto 
richting openbaar vervoer, fiets en wandelen.

14. WATERSTOFBUSSEN
in plaats van de vervuilende dieselbussen van de lijn door 
het centrum te sturen, dringen we aan op een vervanging 
door waterstofbussen die in de regio gemaakt worden. 

Ze kunnen rijden op de waterstof die wordt aangemaakt 
met hernieuwbare energie.

15. cO2 REcycLEREN
en we gaan nog verder. de overkapping van de antwerpse 
ring maakt het mogelijk om een belangrijk deel van de 
cO2 die wordt uitgestoten door doorgaand verkeer te 

capteren en te hergebruiken als voedingsstof voor algen-
reactoren die biodiesel aanmaken.

16. SLIM VERVOER
we democratiseren het internationaal treinverkeer en her-
organiseren het internationaal busvervoer als volwaardig 

alternatief voor de vluchten van de antwerpse luchthaven.

17. VOORRANG AAN ENERGIEZUINIGE EN NIET WINSTGEVENDE KEUZES
in de ruimtelijke planning van onze stad verleggen we de 
prioriteiten. in een klimaatneutrale stad zijn het niet de 
winsten van projectontwikkelaars die voorrang krijgen. de 
stad wordt zo ingericht dat de energiezuinigste keuzes 
ook de meest logische worden. dat wil zeggen dat in elke 

buurt basisvoorzieningen aanwezig zijn. winkels, diensten 
en medische centra, maar ook cultuurcentra, ontmoetings-
plaatsen en open en groene ruimte. we voorzien voldoen-
de overdekte parkeerplaatsen voor fietsen. Zo wordt de 
auto vanzelf overbodig.

18. MEER GROENE RUIMTE
we maken de stad klaar voor de gevolgen van een veran-
derend klimaat. we zetten volop in op meer groene ruim-
te, om grote hoeveelheden neerslag te bufferen en de stad 

af te koelen. betonnen woestijnen als spoor oost behoren 
definitief tot het verleden. bomenrijen in straten worden 
gekoesterd in plaats van gekapt.

19. STOP BELEGGINGEN IN FOSSIELE BRANDSTOFFEN
we onderzoeken of antwerpen beleggingen heeft in fond-
sen die investeren in fossiele brandstoffen. wanneer dat 
het geval is, trekken we het geld van de stad hieruit terug. 

Zo helpt onze stad mee aan de wereldwijde desinveste-
ringsbeweging.

20. cIRcULAIRE EcONOMIE STIMULEREN
ook in de stad ondersteunen we waar we kunnen initiatie-
ven die een circulaire economie met korte ketens stimule-

ren. deelinitiatieven, repair cafés en lokale landbouwmark-
ten kunnen op ondersteuning rekenen.
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1. die werken gebeuren in het kader van het geactualiseerde sigma-
plan. Zo werd onder andere het gecontroleerde overstromingsge-
bied kruibeke-bazel-rupelmonde aangelegd en wordt de antwerpse 
waterkeringmuur verhoogd.

2. dat wordt het ‘hitte-eilandeffect’ genoemd.

3. dat blijkt uit een studie van de verenigde naties, die je hier terug-
vindt: http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/e_hot_Cities.pdf

4. enkel de haven van rotterdam is nog groter

5. de petrochemische industrie maakt producten vertrekkend van 
aardolie. voorbeelden van petrochemische bedrijven zijn raffina-
derijen als total of exxonmobil of chemieconcern basF. Je vindt de 
belangrijkste petrochemische bedrijven in antwerpen op deze kaart: 
http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/imce/FtC/
kaartje%20FtC.pnG

6. dat staat in de antwerpse emissie-inventaris, een studie naar 
de verschillende bronnen van broeikasgassen op het antwerpse 
grondgebied. Je kan de emissie-inventaris hier downloaden: https://
www.antwerpen.be/nl/info/5853eb722d2a3c550f6d574e/inventa-
ris-van-co2-uitstoot

7. klimaatneutraal wil zeggen dat antwerpen niet verder bijdraagt aan 
de klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen tot nul 
terug te brengen. op termijn moet antwerpen zelfs klimaatpositief 
worden: geen Co2 of andere broeikasgassen uitstoten, maar juist 
opnemen.

8. de volledige uitstoot op antwerps grondgebied bedroeg in 2014 
17.111 kton Co2-equivalenten. hiervan valt maar 3.135 kton binnen de 
sectoren waarvoor de stad beleid uittekent (binnen de zogenaamde 
burgemeestersconvenant).

9. de stad beperkt zich immers tot de sectoren die opgenomen zijn in 
de burgemeestersconvenant, een samenwerking tussen verschil-
lende europese steden. daarbij wordt de industrie die onder de 
europese emissiehandel ets valt buiten het beleid gehouden. in de 
emissie-inventaris van 2015 wordt de ets-uitstoot zelfs niet meer 
gerapporteerd.

10. dit is hoe het havenbedrijf dat zelf formuleert: “een basiscriterium 
is dat aan alle wettelijke verplichtingen moet worden voldaan. 
voorts moeten milieulasten en -baten in een redelijke verhouding 
staan. daarnaast wordt er gestreefd naar ‘quick wins’. initiatieven 
die minder kosten en meer milieubaten opleveren, krijgen prioriteit. 
ten slotte mogen de milieu-inspanningen die verder gaan dan de 
wettelijke vereisten niet concurrentieverstorend werken, noch tussen 
bedrijven en noch ten opzichte van naburige havens.”

11. dat blijkt uit het duurzaamheidsverslag van de haven dat je hier te-
rug kan vinden: http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/
files/duurzaamheidsverslag%202017.pdf

12. de emissies stegen van 10.992 kton Co2-equivalenten in 2012 tot 
13.122 kton in 2014, blijkt uit de emissie-inventaris.

13. voornamelijk de omschakeling van zware stookolie naar aardgas en 
de aanpassing van het productieproces van salpeterzuur, waardoor 
er veel minder lachgas (n2o) vrijkomt.

14. Zo berekende de klimaatcoalitie dat een sterk klimaatbeleid, met 
investeringen in energierenovaties, een slim elektriciteitsnetwerk, 
hernieuwbare energie en milieuvriendelijk vervoer tot 60.000 
nieuwe jobs kan opleveren in belgië: http://www.klimaatcoalitie.be/
acties/jobs4climate

15. tijdens de tweede ambtstermijn zakten de emissies van broeikas-
gassen in antwerpen met amper 1,5 procent per jaar (tussen 2005 en 
2012), heel wat minder dan de 8 tot 10 procent die nodig is. voor de 
emissies binnen de burgemeestersconvenant was dat 2 procent per 
jaar.

16. de emissies die onder het burgemeestersconvenant vallen, stag-
neerden tussen 2012 en 2015 (van 3.139 kton Co2-equivalenten naar 
3.035 kton), de eerste jaren onder het nieuwe stadsbestuur. voor de 
volledige stad, dus inclusief ets-industrie, stegen de emissies tussen 
2012 en 2014 met meer dan 10 procent (van 15.473 kton tot 17.111 
kton). ook dat kan je terugvinden in de emissie-inventarissen van de 
stad antwerpen.

17. een goed voorbeeld is natuurlijk belangrijk en de stad heeft heel wat 
gebouwen en voertuigen waar ze het verschil mee kan maken. maar 
de stadsdiensten vertegenwoordigen volgens de emissie-inventaris 
amper een half procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in 

antwerpen. door zich hier toe te beperken ontwijkt het stadsbestuur 
haar verantwoordelijkheid over de rest van het stedelijk beleid.

18. meer info hierover vind je in de kader ‘de europese handel in prope-
re lucht’

19. in 2014 bedroeg de emissie van de stad antwerpen 17.111 kton 
Co2-equivalenten. in 2005 was dat nog 17.333 kton, zo blijkt uit de 
emissie-inventaris. op negen jaar tijd daalden de emissies dus met 
amper 222 kton, ofwel 25 kton per jaar. wanneer dit tempo wordt 
aangehouden, bereiken we pas nulemissies binnen 684 jaar, in 
2698.

20. het volledig bedekken van alle geschikte magazijndaken levert 
voldoende stroom op om 200.000 gezinnen van elektriciteit te 
voorzien. in antwerpen wonen ongeveer 240.000 gezinnen.

21. onze stad, hoofdstuk ‘de energieschakel: naar een duurzame ener-
gievoorziening voor stad en haven’

22. met naast zonnepanelen en windturbines ook kleine wkk-installaties 
om lokale stroomschommelingen op te vangen.

23. dat staat in een onderzoek van de haven van antwerpen over 
restwarmte: port of antwerp, havenwarmte – haalbaarheidsonder-
zoek naar de valorisatie van industriële restwarmte in de haven van 
antwerpen, 2012

24. http://trends.knack.be/economie/bedrijven/antwerpse-haven-neemt-
pijpleidingen-over-van-avh/article-normal-929811.html

25. water of stoom met een temperatuur boven de 120 graden

26. Zoals het eCluse warmtenetwerk, waarmee warmte van de verbran-
dingsinstallaties van indaver en sleco aan 6 chemische bedrijven in 
de waaslandhaven geleverd zal worden.

27. water of stoom met een temperatuur lager dan 120 graden

28. uit de ‘potentieelscan warmtenetten’ die stad samen met eandis 
uitvoerde, blijkt immers dat zich daar het grootste potentieel bevindt 
voor de uitrol van warmtenetten. maar ook in de districten buiten de 
ring zijn er heel wat mogelijkheden. meer info over de potentieelscan 
en de resultaten ervan vind je hier: https://www.antwerpen.be/nl/
info/5853f7652382a5a32323f460/op-zoek-naar-locaties-voor-warm-
tenetten

29. dat berekende de stad bij het opstellen van haar klimaatplan. 
Je vindt de cijfers terug op p 68 van de bijlagen: https://assets.
antwerpen.be/srv/assets/api/download/90bfb224-f588-4dcb-8f68-
bbb923f6a162/bijlage_1_maatregelenfiches_def.pdf

30. al kunnen we er ook voor kiezen om de investeringen op langere 
termijn af te schrijven. de terugverdientijd van 10 tot 20 jaar blijkt 
uit een studie die de stad eeklo liet uitvoeren: http://www.eeklo.be/
dsresource?type=pdf&objectid=default:28763&versionid=&subobject-
name=

31. daar vind je heel wat info over in het hoofdstuk ‘de klimaatneutrale 
stad’ uit het boek ‘de miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën 
om de samenleving te veranderen’

32. dat kan je lezen in ‘2017, Feiten en Cijfers’, een brochure van de 
haven van antwerpen

33. dat blijkt uit cijfers die de haven zelf vrijgeeft: http://www.portofant-
werp.com/nl/duurzame-haven-van-de-21ste-eeuw

34. bij circulaire productie worden reststoffen steeds opnieuw gebruikt 
als grondstof, waardoor er geen afval overblijft en geen grondstof-
voorraden worden uitgeput

35. berekend op basis van 70 procent van de maximale productiecapaci-
teit voor waterstof in de haven.

36. door waterstof in een brandstofcel van een voertuig opnieuw met 
zuurstof te laten reageren, kan elektriciteit opgewekt worden die de 
motor kan aandrijven. het enige uitlaatgas van zo’n motor is zuivere 
waterdamp. busbouwer van hool uit koningshooikt past deze tech-
nologie al toe in haar bussen, die best zouden worden ingezet om de 
vervuilende diesels van de lijn te vervangen.

37. wanneer een verbranding, bijvoorbeeld van aardgas in een elektri-
citeitscentrale, plaatsvindt in gewone lucht, worden naast Co2 en 
water ook stikstofoxiden (nox) gevormd. die zijn niet alleen schade-
lijk voor de luchtwegen en het milieu, het zijn ook sterke broeikas-
gassen. Zo is n2o maar liefst 265 sterker dan Co2 in het vasthouden 
van warmte. door dezelfde verbranding in een omgeving van pure 
zuurstof uit te voeren, wordt enkel Co2 en waterdamp gevormd.
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38. de investering in de katalysatoren die daarvoor nodig waren kwam 
er echter pas na een overeenkomst met de vlaamse overheid, in ruil 
voor het afschaffen van lachgasheffingen.

39. een demonstratieplant om dit proces te testen staat op de agenda 
in de haven: http://www.portofantwerp.com/nl/news/antwerpse-ha-
ven-maakt-werk-van-power-methanol-demonstratieplant

40. op dit moment worden deze stoffen geproduceerd uit lange kool-
waterstofketens, afkomstig van aardolie. met behulp van waterstof 
kunnen we ze op de omgekeerde manier maken: door de koolstofa-
tomen uit Co2-moleculen aan elkaar te koppelen.

41. dat lanceerde ademe, het Franse energieagentschap, in deze studie: 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/france-in-
dependante-mix-gaz-renouvelable-010503.pdf

42. CCu, ‘Carbon Capture and utilization’, wordt dat genoemd.

43. het abvv metaal legt hier eenvoudig uit wat we onder circulaire 
economie verstaan: https://abvvmetaal.be/nieuwsbrief/2663-de-cir-
culaire-economie-wat-is-het-en-hoe-geraken-we-daar

44. Groen gas is afkomstig van de power-to-gasinstallaties waar we het 
in punt 8 over hebben. biogas is afkomstig van de vergisting van 
compost.

45.  dat is mogelijk doordat bijna alle bedrijven in de haven zich op 
stedelijk terrein bevinden. in de concessies die hiervoor gesloten 
worden, kunnen we voorwaarden op vlak van klimaatactie opnemen, 
zoals dat vandaag al voor sociale voorwaarden gebeurt.

46.  Cijfers van de eu die je hier kan vinden: https://ec.europa.eu/clima/
policies/ets_en

47. een uitgebreide lijst bedenkingen bij het ets kan je hier lezen: 
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/04/20/emissiehan-
del-op-een-kruispunt

 48. in deze tekst, die het internationaal vakverbond opstelde in aanloop 
naar de klimaatconferentie in bonn, lees je er alles over: http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/
publication/wcms_589098.pdf
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