Duurzame initiatieven in de kanaalzone op een rij

ZOALS

- Uitwisselen kennis op
bestuursniveau over duurzame projecten
- Overleg met Biopark Terneuzen, Zeeland Seaports
en de provincie Zeeland

- Onderzoeken eigenaarschap buizen onder de
grond
- Geven van voorlichting

- Testcentrum duurzame
projecten

- Algen kweken op
afvalwater

- Levert sinds 2009 rest
warmte en rest CO2
vanuit de Yara fabriek aan
tuinders
- Concurerende prijs
inclusief leveringsgarantie

- Uitwisselen van stikstof
tussen Yara en Dow

- Voorlichting geven hoe je
tests kunt inzetten

IS EEN

- Gerealiseerd project vanuit
het MUP traject

BIEDT

IS EEN
BIEDT

IS EEN

IS EEN

- Overleg en nieuwe samenwerkings mogelijkheden
duurzame innovatie

- Kleinschalig energiebedrijf

ZOALS

- Financiële ondersteuning
duurzame initiatieven

- Trainings centrum

- Platform van 12 energieen grondstofintensieve
bedrijven in de kanaalzone

Tuinders

WarmCO2

ZOALS

- Faciliteren in kennis,
procedures en contacten

- Ontvangt subsidie en
investering van (semie)
overheden zoals Biopark
Terneuzen
- Werkgebied is tussen Terneuzen en Gent (NL én BE)

BIEDT

BIEDT

- Mede-financierder Biopark
Terneuzen om het MUP
concept locale invulling
te geven

ZOALS

BIEDT

- Ontvangt budget vanuit
de EU en investeert in
Biopark Terneuzen

- Opgezet en financieel
gevoed door Zeeland
Seaports en Europa

- Coöperatie van instanties

Smart Delta Resources

BIEDT

- Richt zich op duurzamer
inzetten van buizen
netwerk onder de grond

- Flexibele en invloedrijke
organisatie met doel de
kanaalzone duurzamer te
maken

ZOALS

- Europees concept om 5
havengebieden duurzaamheid te stimuleren

Bio Base Europe

Biopark Terneuzen
IS EEN

IS EEN

Multi Utility Providing

Initiatieven binnen bedrijven en door bedrijven

ZOALS

Ondersteunende organisaties voor bedrijven

- producent van glasgroente

- Levering glasgroente

- Tomaten, papika's,
komkommers, etc

- Alle tuinders van Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen
24/7 voorzien van warmte
en CO2

De 12 bedrijven zijn:
- Arcelor Mittal Gent
- Arkema Vlissingen
- Cargill
- Delta
- Dow Benelux
- CL-IP Terneuzen
- Lamb Weston-Meijer
- Sabic Bergen op Zoom
- Suiker Unie
- Yara Sluiskil
- Zeeland Refinery
- Zeeland Seaports
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