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BASF Antwerpen N.V. – Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen
BASF
Antwerpen
onderzoekt
samen
met
andere
toonaangevende bedrijven de haalbaarheid van CO2infrastructuur in het Antwerpse havengebied
Acht toonaangevende spelers uit het havengebied, waaronder ook BASF Antwerpen, bundelen
hun krachten om de technische en economische haalbaarheid van CO2-infrastructuur in de haven
te onderzoeken. Deze CO2-infrastructuur is nodig om toepassingen voor het afvangen, opslaan en
inzetten van CO2 mogelijk te maken.
Deze innovatieve oplossingen zijn een essentiële stap in de transitie naar een koolstofarmere
chemie in de haven van Antwerpen en kunnen op termijn een significante bijdrage leveren aan de
Vlaamse, Belgische en Europese klimaat- en energiedoelstellingen.
Daarnaast doet BASF, in het kader van haar lange termijn strategie, onderzoek naar nieuwe
chemische processen waarbij de uitstoot van CO2 vermeden wordt of waarbij CO2 als grondstof
wordt ingezet (Carbon Capture & Utilization, kortweg CCU). De resultaten hiervan worden pas
over enkele jaren verwacht. Het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture & Storage,
kortweg CCS) kan echter reeds op kortere termijn de CO2-emissies reduceren.

Meer info in het persbericht van de Haven van Antwerpen.

Meer dan 50 jaar geleden vestigde BASF zich in de haven van Antwerpen. De site groeide
intussen uit tot het grootste geïntegreerde productiecentrum in België en het op een na grootste
van de BASF-groep wereldwijd. Op de site werken zo'n 3000 medewerkers en staan een
vijftigtal productie-installaties. Het productenpalet van BASF Antwerpen omvat basischemie en
gespecialiseerde chemicaliën, kunststoffen en voorproducten, veredelingsproducten en
anorganica. De producten van BASF Antwerpen worden verder ingezet in nagenoeg alle
verwerkende sectoren, zoals de auto-industrie, de bouwsector, productie van papier,
lederwaren en sportartikelen, alsook de textiel, voeding- en farmaceutische sectoren. Daarbij
streeft BASF er al sinds haar pioniersjaren in Antwerpen naar om de balans te vinden tussen
economische, ecologische en sociale behoeften van de samenleving.
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