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DAREL intro

q Founded in 2017 by a group of experienced industry leaders from 
the energy sector with the goal to accelerate the energy transition

q Extensive network in the wider energy industry sector in the 
Netherlands and beyond

q Player / leader in development of high-profile energy transition 
projects in the Netherlands, many through long-term advisory role 
for Port of Rotterdam

q Strong partner network, especially with consultancy firms, key 
suppliers, knowledge institutes and industry players

q Takes ‘skin in the game’ through venturing in new business and by 
participating in projects

q Building wider societal support by development of educational 
and training modules on the energy transition for secondary 
schools, universities and business masterclasses.
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We help organizations that ‘DARE to Lead’ to realise plans that contribute 
to a cleaner and more resilient world, and that are sound business



DAREL Business portfolio 2020/2021  - projects with Port of Rotterdam  
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Porthos: R’dam CCUSWaste to Chemicals – W2C

RHINE Zero Emission Shipping
(ZES)

Shore power

H2 Masterplan
for Rotterdam 

Heat transport /Warmtelinq Other support…

• CO2-hub
• E-shunters
• Circular PV
• Future feedstock 
• Biondoil
• Renewable Chem & Fuels
• Cluster Energy Strategy
• HBDI
• ET Masterclass for PoR

NSWPH Strategy

H-vision: R’dam hydrogen

Identification Feasibility Concept Select Define Realisation

FID
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DAREL Business portfolio 2020/2021  - projects with other clients
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EBN geothermalCarbon Clean

H2 backboneConcentrated Solar 
Thermal for industry

Zero Emission Shipping
(ZES)

ET Masterclasses - VO

Energy planning for
greenhouses & built 

environment

Green Formaline R&D 

Cluster energy strategy

HyET Solar 

Heineken Heat plan  

C O N C E P T

Vertrouwelijk
1

Zaanstad Maakstad
Onderzoekprogramma Energietransitie
Fase1 -Verkenning
25 Maart 2021

Energy transition
feasibility for

industry cluster

Title slide

GUIDING STUDY
PORT OF ROTTERDAM 
AS ENERGY PLANT
KICK-OFF
18 MARCH 2021

R’dam Energy Plant



DAREL’s strategy  - staircase model 
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Building societal support is pivotal to DAREL’s objectives



Concentrated solar thermal (CST)
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Qualitative comparison of heat sources

HEAT SOURCE / SUPPLY

Solar heat
CST

Solar heat 
FP Flat 
plate

Solar heat
CST,FP & 
storage

Residual 
heat

Geo-
thermal

Aqua 
thermal

Biomass Electric 
heat from 
renewable

Blue 
Hydrogen

Green 
Hydrogen

Fossil

Technical Technical readiness

Intermittency

Local availability

Sustainability

Energy efficiency (10-80oC)

Energy efficiency (> 80oC)

Pressure, Temp range

Economic/
Commercial

Scaling / modularity

Land usage

Leadtime

LCOE (€/MWh)1) 15-40 15-40 +30% 20-40 20-55 20-45 >60 15-45 10-25

Funding incl SDE+

Organisational Stakeholder complexity

Societal Public support

Overall risk profile

q Solar thermal in combination with seasonal storage is a favourable solution compared to other heat sources. 

q CST and flat plate (FP) solar collectors have a complementary temperature and efficiency range
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Application of solar thermal fits EU climate- & energy agenda 

Overall share of energy from renewable sources
(% of gross final energy consumption, 2019)

q Application of Solar Thermal fits the EU and global 
climate agenda for decarbonization of the energy 
sector

q Gap between EU/national targets in 2020/2030 and 
the current performance of various countries leaves 
plenty of room for the application of Solar thermal as 
a sustainable source

q Most countries in the AZTEQ/DAREL portfolio (NL,B, 
Lux, D, F, E and P) did not meet their 2020 targets; 
they have a large gap between the current use of 
renewable energy and the EU/national targets.



Press
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Nieuw wapen tegen klimaatopwarming: 2000 jaar 
oude Griekse spiegels 
Tijdens de slag om Syracuse in 214 voor Christus zou de Griekse geleerde Archimedes de 
Romeinse vloot hebben bestookt met een nieuw wonderwapen: de parabolische 
zonnespiegel. Grote, gekromde spiegels die de zonnestralen opvingen en bundelden tot een 
gloeiend hete straal waarmee Grieken de houten Romeinse schepen in brand staken. Ruim 
2000 jaar later duiken de parabolische spiegels op in de Antwerpse haven. Niet om schepen 
te kelderen, maar om fabrieken te voorzien van groene warmte. En daarvoor hebben ze 
almaar minder zon nodig. 

Luc Pauwels 

wo 23 okt  22:00 
•  

De oude Grieken wisten het meer dan 2000 jaar geleden al: met gekromde spiegels kan je 
de zonnestralen focussen op één punt. Daar kan de temperatuur zo hoog oplopen dat er 
spontaan een brand ontstaat. In de tweede eeuw na Christus beschreef een Romeinse 
geschiedschrijver hoe de Grieken van Syracuse er de Romeinse vloot mee in de as 
probeerden te leggen. Of dat echt gelukt is, blijft wel twijfelachtig. 

Een bron van groene elektriciteit 
Minder twijfelachtig is dat parabolische spiegels effectief een grote hitte kunnen ontwikkelen. 
Moderne zonnespiegels bereiken in hun brandpunt temperaturen tot bijna 600 graden en 
kunnen probleemloos allerlei stoffen verhitten. Bepaalde oliën bijvoorbeeld, of gesmolten 
zout, waarvan het kookpunt honderden graden hoog kan liggen. 

Die hitte kan je gebruiken om via een warmtewisselaar water om te zetten tot stoom. En met 
die stoom kan je een turbine aandrijven, waarmee je uiteindelijk via een alternator elektriciteit 
maakt. Zonnespiegels als elektriciteitscentrales dus:  de eerste zag al het licht in 1968, in 
Italië. 

De eerste zonnespiegelcentrale zag al het licht eind de jaren '60 

Vanaf de jaren '80 en zeker de jaren '90 zie je meer en meer zonnespiegelparken 
verschijnen, vooral in zonnige gebieden: in Spanje, bijvoorbeeld, dat nog altijd een absolute 
koploper is, of  in de VS, in de Nevada-woestijn of in Californië. Later ook in Zuid-Afrika en in 

BERT BROENS

Bijna vijf jaar geleden is het dat Per-
rigo Omega Pharma kocht van Marc
Coucke en het investeringsfonds
Waterland Private Equity. Met de
deal was 3,8 miljard euro gemoeid.
Maar ruim een jaar na de transactie
raakten de relaties tussen de vroege-
re en de nieuwe eigenaars danig ver-
troebeld. Perrigo betichtte Coucke
en Waterland ervan een kat in een
zak verkocht te hebben. Volgens de
Amerikanen hadden ze de cijfers van
Omega Pharma opgesmukt door
fraude te plegen.

Perrigo eist 1,9 miljard euro scha-
devergoeding. Het dispuut wordt
uitgevochten voor het Belgisch Cen-
trum voor Arbitrage en Mediatie
(Cepani), dat waarschijnlijk pas eind
2020 een oordeel velt. Coucke, die in
de VS ook geviseerd werd door mis-

noegde Perrigo-aandeelhouders
maar daar intussen buiten schot is,
sloeg terug met een tegenclaim.

Nu laat ook Waterland zich gel-
den. Het stapte naar de Brusselse
rechtbank van eerste aanleg, met een
procedure zoals in kort geding,
waardoor een nieuw front wordt ge-
opend in het dossier. De investe-
ringsmaatschappij wil dat Omega
Pharma, dat niet betrokken is bij de
Cepani-procedure, de correspon-
dentie tussen het bedrijf en zijn revi-
sor EY van mei en juni 2016 vrijgeeft.
Dat bleek gisteren tijdens de plei-
dooien voor de rechtbank. 

De specifieke periode heeft te ma-
ken met de herziening van de Ome-
ga Pharma-jaarrekeningen over 2014
en 2015 die op 29 juni 2016 werd vrij-
gegeven, vijf dagen na de claim van
Perrigo. Daar ging heel wat overleg
met EY aan vooraf. ‘Die correcties
slaan slechts op 15 à 20 miljoen euro.
De eerste reactie van mijn cliënt was
hoe je het kan maken om tegelijk zo-
veel te eisen en de rekeningen te cor-
rigeren voor een veel, veel kleiner be-
drag’, zei advocaat Koen Van den
Broeck (Allen & Overy) gisteren na-

mens Waterland.
De gewezen Omega Pharma-aan-

deelhouder wil de stukken inzetten
als wapen in de arbitrageprocedure,
om aan te voeren dat de miljarden-
claim uit de lucht gegrepen is. Het
valt op dat Coucke zich niet aansloot
bij de eis. Maar de regels bepalen dat
als de correspondentie naar Water-
land gaat, de andere partijen in de
Cepani-procedure ze ook krijgen.
Coucke heeft het argument van de
cijfercorrectie overigens al gebruikt
in zijn verdediging tegen de claim.  

Volgens Van den Broeck heeft
Waterland al meermaals voor het
driekoppige arbitragecollege van
Cepani geprobeerd de correspon-
dentie te pakken te krijgen, maar
Perrigo ging daar maar deels op in.
Nochtans heeft het college volgens
de advocaat al meermaals aange-
drongen bij Perrigo op de integrale
vrijgave, om Waterland uiteindelijk
de toestemming te geven naar de
rechtbank te trekken.

‘We hebben het recht op de con-
fidentialiteit van zakengeheimen en
zijn een afgeleide beschermde partij
van het beroepsgeheim van onze

bedrijfs revisor. Zo niet kan niet meer
in vertrouwen met de commissaris
worden overlegd. De rechten van de
verdediging die Waterland daar -
tegenover zet, zijn niet absoluut’, re-
pliceerde advocaat Dominique
Blommaert (Janson) namens Omega
Pharma. Hij argumenteerde ook dat
de vordering voor de rechtbank on-
ontvankelijk is.  

De twee partijen stonden gisteren
diametraal tegenover elkaar in hun
lezing van meerdere tussenbeslissin-
gen van de drie arbiters in de kwes-
tie. Centraal in de debatten stond
een arrest van het Grondwettelijk
Hof over het beroepsgeheim. Water-
land eist dat Omega Pharma slechts
vijf dagen krijgt om zich in regel te
stellen, als de rechter de vrijgave van
de documenten toestaat. Doet het
dat niet, wil het een dwangsom van
50.000 euro per dag vertraging ho-
ren opleggen. Blommaert noemde
die eisen ‘onredelijk’. Hij wees de
rechter ook op de grond van de zaak,
de vermeende cijferfraude. De rech-
ter vonnist waarschijnlijk pas over
een maand. Wie verliest, kan enkel
naar Cassatie. 

Nieuw front in strijd Perrigo en Coucke en co.
In het miljardendispuut rond de
verkoop van Omega Pharma aan
het Amerikaanse farmaconcern
Perrigo buigt nu ook de Brussel-
se rechtbank zich over het dos-
sier. 

De investeerder Water-
land wil een dwangsom
van 50.000 euro per
dag vertraging, als 
Perrigo een eventueel
vonnis niet uitvoert.

‘OMEGA 
ZETTE REM OP
BETALINGEN’
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Ondernemen

‘Ik ben bijzonder tevreden over
de aanhoudende groei van de
presentatietool Clickshare en
over de versnelde groei in de tak-
ken Cinema en Surgical’, zei
Barco-CEO Jan De Witte gisteren
in een persbericht. De Kortrijkse
groep, de!beurskampioen van de
eerste jaarhelft, publiceerde gis-
teren voorbeurs sterke derde-
kwartaalcijfers.

De omzet nam zoals verwacht
toe met 7,3 procent tot 266,9 mil-
joen euro. De afdeling Enterprise
kende een groei met twee cijfers.
Met dank aan het goudhaantje
Clickshare, dat in de eerste zes
maanden van het jaar! een extra
100.000 vergaderzalen! verover-
de. De controlekamers (voor
onder meer veiligheidsdiensten)
presteerden daarentegen zwak.

De orders namen over het der-
de kwartaal jaar op jaar met 
13,3 procent toe tot 275,6 miljoen
euro, een stuk beter dan verwacht
(262,9 miljoen). Het orderboek
was eind september 359,1 miljoen
euro dik, een stijging met 12,4 pro-
cent tegenover een jaar geleden.
‘Dit is het vierde kwartaal op rij
met een groei van het orderboek.
De toename wordt vooral aange-
dreven door een gezonde vraag

naar vervangingsprojectoren voor
bioscopen in Europa en Noord-
Amerika’, zegt Barco.

Het bedrijf bevestigt de voor-
ziene omzetstijging over 2019 van
5 tot 10 procent. De ruime winst-
marge (de ebitda op de omzet)
zou dit jaar ‘bijna 2 procentpun-
ten’ hoger uitkomen dan in 2018.
Dat komt neer op bijna 
14 procent. In juli lag de prognose
nog ‘in lijn met de eerste jaarhelft’
(13,6%). Het aandeel Barco sloot
3,45 procent hoger. 

Barco verhoogt 
winstprognose lichtjes
De beeldvormingsgroep Barco
ziet de winstmarge dit jaar
met bijna 2 procentpunten
toenemen.

Facebook-baas wil lancering
cryptomunt libra uitstellen

WIM DE PRETER

Zuckerberg moest gisteren uitleg
geven in een speciale commissie
van het Amerikaanse Huis van Af-
gevaardigden over de omstreden
plannen om een digitale wereld-
munt, de libra, te lanceren.

In een verklaring vooraf had de
topman al geanticipeerd op de
kritiek op die plannen. Hij zei be-
reid te zijn om de lancering van de
libra, voorzien voor volgend jaar,
uit te stellen. 

Het project ligt onder vuur
nog voor het goed en wel gelan-

ceerd is. Overheden en centraal
bankiers, zowel in de VS als in
andere landen, vrezen dat
Facebook het betaalverkeer zal
monopoliseren en commerciali-
seren. Eerder deze maand zegden
enkele grote bedrijven zoals
PayPal, Visa en Mastercard hun
medewerking aan het project op.

Volgens commissievoorzitter
Maxine Waters moet Facebook het
libraproject stopzetten totdat het
bedrijf enkele tekortkomingen
heeft aangepakt. Ze zei ook dat er
een debat moet komen over de
vraag of Facebook zo dominant is
dat het moet worden opgebroken.

Zuckerberg kreeg van de parle-
mentsleden ook verhitte vragen
over andere thema’s, zoals 
de beïnvloeding van de verkiezin-
gen en de beschuldigingen van
kinder uitbuiting op het platform.

BARCO
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Bron: Thomson Reuters Datastream

Mark Zuckerberg, de CEO van
Facebook, is bereid de lance-
ring van zijn omstreden cryp-
tomunt libra uit te stellen. 
Hij wil meer duidelijkheid
over de regelgeving afwachten.

MARC DE ROO 

Het zonnespiegelpark is 1.100 m2

groot en staat op de terreinen van
Adpo, een bedrijf gespecialiseerd in
de opslag van chemische grondstof-
fen. De gebogen spiegels van 5 meter
zijn zo ontworpen dat ze mee bewe-
gen met de zon en het zonlicht con-
centreren op een centraal gelegen
buis met vloeistof in. Die wordt ver-
hit, waarna de warmte via een warm-
tewisselaar wordt omgezet in stoom.
Het is de eerste keer dat de technolo-
gie in Europa ingezet wordt. 

Volgens de Limburgse start-up
Azteq, die de technologie ontwik-
kelde, levert de zonnespiegelinstal-
latie drie keer meer energie per vier-
kante meter dan zonnepanelen. ‘Wij
zetten 68 procent van de zonne-
warmte om in energie. Een zonne-
paneel 15 à 18 procent’, zegt CEO
Koen Vermout. ‘Bovendien kan de

temperatuur oplopen tot 400 gra-
den en is het mogelijk de warmte op
te slaan in geïsoleerde vaten, zodat
die ’s nachts kan worden gebruikt.’

‘Tot nu gebruikten we gas voor de
productie van stoom’, zegt Filip De
Dijcker van het familiebedrijf Adpo.
‘Dankzij de installatie kunnen we
ons gasverbruik en onze CO2-uit-
stoot met 10 procent verminderen.’
Adpo gebruikt de warmte om de
grondstoffen in zijn tanks vloeibaar
te houden en ze te reinigen. Die
tanks - op de Antwerpse terminal
staan er 270 - bevatten oliederivaten
en grondstoffen voor autolakken,
voor cosmetica en voor polyure-
thaan. Ze zijn vooral bestemd voor
grote chemische spelers als BASF,
Bayer en Ineos. 

Voor Azteq is de proefinstallatie
bij Adpo de eerste in een rij van veel
meer, zegt Vermout. ‘Bij Proviron in
Oostende en dicht bij het Genks on-
derzoekscentrum voor hernieuwba-
re energie Energyville komen gelijk-
aardige installaties.’ De drie kosten
samen 1,4 miljoen euro. Meer dan de
helft - 820.000 euro -wordt gesubsi-
dieerd door de Vlaamse overheid. 

Genk wordt een testplatform om

de verdere uitrol in West-Europa
mogelijk te maken. Vermout: ‘Het is
de bedoeling dat we elders veel gro-
tere zonnespiegelparken bouwen,
tot 1 hectare groot.’ Volgens Ver-
mout is er veel interesse vanuit het
buitenland. ‘Onze troef is dat we
groene warmte maken via de zon tot
heel hoge temperaturen. Dat kan in-
teressant zijn voor bottelarijen,
brouwerijen, voedingsverwerkende
bedrijven en de chemie.’ 

Om Europees te groeien werkt
Azteq aan een kapitaalverhoging.
‘Over vijf jaar willen we in Europa 
150 hectare spiegeloppervlakte geïn-
stalleerd hebben. Daarvoor is 
375 miljoen euro aan investeringen
nodig.’ 

Azteq haalt zijn spiegels en com-
ponenten bij het Chinese Huyin,
een leverancier van zonnethermie-
installaties en eigendom van de Belg
Kari Ven, medeoprichter van Azteq.
Ven: ‘We leverden grote spiegelpar-
ken in de VS, Afrika en China. Maar
dat was telkens voor de productie
van stroom. Hier gaat het voor het
eerst om industriële toepassingen.
Azteq wordt het vehikel om die
markt verder uit te werken.’

Belgen tekenen voor Europese primeur 
met verwarming via zonnespiegels 
Het Limburgse energiebedrijf
Azteq heeft in de Antwerpse 
haven een installatie in gebruik
genomen die via zonnespiegels
warmte produceert om opslag-
tanks te verwarmen. 

Wij zetten 68 procent
van de zonnewarmte
om in energie. Een 
zonnepaneel maar 
15 à 18 procent.

KOEN VERMOUT

CEO AZTEQ

Dankzij de spiegels van Azteq kan het Antwerpse opslagtankbedrijf Adpo zijn energiefactuur met 10 procent verminderen.

De rechtszaak van Waterland
tegen Perrigo geeft wat meer
details over de verwijten van
Perrigo aan het adres van
Marc Coucke en Waterland. De
advocaat van Omega Pharma,
Dominique Blommaert, wond
er in zijn pleidooi geen doekjes
om. ‘Er zijn ernstige frauduleu-
ze handelingen vastgesteld. Er
is sprake van manipulatie van
de cijfers over 2014.’ Volgens
Blommaert is de claim van
Perrigo gebaseerd op een ‘ge-
coördineerde druk’ om de fi-
nanciële doelstellingen van
september 2014 - het laatste
kwartaal voor de verkoop - te
halen. Hij had het over een ge-
deeltelijke betalingsstop van
het bedrijf om de cijfers op te
smukken. Waterland sprak de
aantijgingen gisteren tegen. 
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tevreden over de aan-
houdende groei van
de presentatietool
Clickshare.

JAN DE WITTE

CEO BARCO
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ADPO, een familiebedrijf dat
voluit Antwerp Distribution and
Products Operations heet, slaat
vloeibare chemische stoffen op in
tanks. Het bedrijf regelt ook het
transport van die stoffen naar an-
dere plaatsen in de haven of naar
het buitenland. ADPO heeft nu
een Europese primeur te pakken
omdat het boven de parking van
zijn site in Beveren parabolische
spiegels liet installeren. Die spie-
gels vangen zonneschijn op en
zetten die rechtstreeks om in
warmte.

Zonnespiegels produceren drie
keer meer energie per geïnstal-
leerde vierkante meter dan zon-
nepanelen. De spiegels bewegen
met de zon mee en vangen het
zonlicht op via buizen. Ze kunnen
de warmte laten oplopen tot 400
graden, waardoor de energiebron
zeer geschikt is voor industriële
processen. De warmte kan ook
een tijd in vaten worden bewaard.
Daardoor kan ADPO de zon van
overdag gebruiken om zijn tanks
met chemische producten ook ’s
nachts te verwarmen.

10% minder CO2-uitstoot
“Door deze installatie hebben

we 10% minder aardgas nodig en
stoten we elk jaar dus ook 10%
minder CO2 uit”, zegt Filip De

Dijcker, algemeen directeur van
ADPO. “Dit zonnespiegelpark zal
jaarlijks 500 megawattuur gas-
verbruik vervangen.” 

Volgens Jacques Vandermeiren,
topman van de Antwerpse haven,

is dit project een symbolische op-
stap naar een klimaatvriendelijke
industrie. “We willen evolueren
naar een CO2-vrije haven”, zegt
Vandermeiren. “Het gaat nu om
een CO2-besparing bij één bedrijf,
maar wij willen ook andere be-
drijven overtuigen om de zonne-
spiegels te installeren. Als we de-
ze technologie kunnen uitbrei-
den, moeten de havenbedrijven
veel minder gas importeren uit
het buitenland.”

Kandidaat voor Opel-site
Het systeem brengt mogelijk een

flink aantal jobs met zich mee. De
Genkse start-up Azteq, dat de

zonnespiegels heeft geïnstal-
leerd, is met de Antwerpse haven
in gesprek om een fabriek te ope-
nen op de Churchill-site. Dat is de
site waar vroeger de autofabriek
van Opel was gevestigd. Die is al

De Waaslandhaven heeft een Eu-
ropese primeur te pakken. Het lo-
gistieke bedrijf ADPO in Beveren 
heeft zonnespiegels laten instal-
leren, waardoor het 10% minder 
CO2 uitstoot. Het is de eerste keer 
dat een industriebedrijf in Europa 
die verwarmingstechniek ge-
bruikt. 

sinds december 2010 dicht. Het
gebouw wordt nu gesloopt en de
gronden worden gesaneerd.

“Wij willen op de Churchill-site
binnen de vijf jaar een assembla-
gelijn voor zonnespiegels openen
waarmee we 125 tot 165 mensen
tewerkstellen”, zegt Koen Ver-
mout, algemeen directeur van Az-
teq. “De voorwaarde is wel dat we
in de komende jaren tussen twee-
honderd en driehonderd bedrij-
ven kunnen overtuigen om zon-
nespiegels te installeren, zodat
we genoeg klanten hebben. We
onderhandelen ook met bedrijven
uit het buitenland. Er staan pro-
jecten op stapel in Nederland,
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk
en Spanje. In Spanje is er bijvoor-
beeld meer zon dan in België en
aardgas is er duurder, waardoor
zonnespiegels een interessant al-
ternatief zijn”, zegt Vermout.

1,4 miljoen euro
Vandaag heeft Azteq al een con-

tract met drie bedrijven. ADPO in
Beveren is de eerste klant, maar
er komen ook installaties bij be-
drijven in Oostende en Genk. De
kostprijs wordt vooral gedragen
door de Vlaamse belastingbeta-
ler. De zonnespiegelparken in Be-
veren, Oostende en Genk kosten
samen 1,425 miljoen euro, waar-
van 819.000 euro door de Vlaam-
se overheid wordt gefinancierd. 

“Ik verwacht dat we ook voor an-
dere projecten in Vlaanderen
makkelijk subsidies zullen krij-
gen. Onze doelstelling van twee-
honderd à driehonderd klanten is
dus zeker realistisch”, zegt Ver-
mout.
CHRISTOF WILLOCX

Filip De Dijcker
ADPO

“Door deze
installatie
stoten we

elk jaar 10% 
minder CO2 uit.”

FOTO WIM 
KEMPENAERS

De zonnespiegels bij ADPO bewegen mee met 
de zon, waardoor ze efficiënter zijn dan zonne-
panelen. FOTO WIM KEMPENAERS

Economie
De app Snapchat had eind vorige maand 210 miljoen gebruikers 
die dagelijks actief zijn, 7 miljoen meer dan drie maanden 
eerder. Het management verwacht in het vierde kwartaal 
opnieuw een flinke omzetgroei en denkt de laatste periode van 
het jaar af te kunnen sluiten met een positief bedrijfsresultaat. 

Koen Vermout
Azteq

“We onder-
handelen

ook met bedrijven 
uit het 
buitenland.”

FOTO BELGA

WAASLANDHAVEN
Techniek zorgt voor 10% minder CO2-uitstoot, producent wil ook fabriek openen op oude Opel-site 

Eerste industriebedrijf in Europa
dat verwarmt met zonnespiegels

 
Adpo investeert in eerste zonnespiegelpark in 
Antwerpse haven 
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ANTWERPEN/BEVEREN – In de haven van Antwerpen werd het allereerste zonnespiegelpark 
in de Europese procesindustrie ingehuldigd. Deze baanbrekende warmtetechnologie 
genereert groene warmte op basis van geconcentreerd zonlicht, die gebruikt kan worden 
door industriële bedrijven. De installatie bij Adpo in Beveren maakt deel uit van een 
proefproject dat wordt medegefinancierd door de Vlaamse overheid. 

Concentrated Solar Thermal energy (CST) is een innovatieve technologie waarbij zonlicht via 
parabolische spiegels, ook zonneparabolen genaamd, wordt geconcentreerd en rechtstreeks 
wordt omgezet in warmte. Hierdoor kan de temperatuur oplopen tot 400°C, waardoor deze 
hoogwaardige warmte kan worden gebruikt in industriële processen. De technologie produceert 
drie keer meer energie per geïnstalleerde vierkante meter dan een zonnepaneleninstallatie. 
Bovendien kan die warmte worden opgeslagen in geïsoleerde vaten, zodat ze ook ’s nachts 
bruikbaar is. 

Eerste zonnespiegelpark in haven van Antwerpen 

Het Genkse energiebedrijf Azteq heeft de afgelopen 
maanden gewerkt aan de installatie van een zonnespiegelpark met 1.100m² parabolen op de site 
van het logistieke bedrijf Adpo (Antwerp Distribution and Products Operations) in Beveren. Adpo 
gebruikte tot nu toe gas voor de productie van stoom die wordt ingezet voor het reinigen en 
opwarmen van tanks en containers. 

 

TV Oost - Baanbrekend project met 
zonnespiegels in de haven van Antwerpen 
Embed 

In de Waaslandhaven is een zonnespiegelpark geopend dat uniek is in de Europese industrie. Met 
behulp van zonne-energie, in plaats van aardgas, wekt chemisch dienstverlener ADPO zogenoemde 
'groene' stoom en warmte op. En die stoom kan dan weer gebruikt worden om machines te laten 
draaien. Bedoeling is om de CO2-uitstoot van de industrie te verminderen, in de strijd tegen de 
opwarming van de aarde. 

Video: https://www.tvoost.be/nieuws/baanbrekend-project-met-zonnespiegels-in-de-haven-van-
antwerpen-86981 

 

Europese primeur in Waaslandhaven : 
zonnespiegel-park van ruim 1000 vierkante 
meter 
HavenWaaslandhavenZonnespiegel-Park 
Embed 

In de Waaslandhaven is een zonnespiegel-park van ruim 1000 vierkante meter voorgesteld. Het gaat 
om een Europese primeur. Het gaat om een proefinstallatie. Als de resultaten positief zijn komt er 
volgend jaar een uitbreiding. 

Video: https://atv.be/nieuws/europese-primeur-in-waaslandhaven-zonnespiegel-park-van-ruim-
1000-vierkante-meter-86984 

 

Baanbrekende zonnespiegel voorziet ADPO van 
groene warmte  
ics 
23 oktober 2019 

Logistiekbedrijf ADPO in Beveren heeft een Europese primeur op zak: het 
eerste zonnespiegelpark in de procesindustrie. Met zonnespiegels van het 
Genkse Azteq genereert het groene warmte voor industriële processen.  

 
Zonnespiegels bij ADPO - © Havenbedrijf Antwerpen  

Het zonnespiegelpark bij ADPO (Antwerp Distribution and Products Operations) werd 
deze woensdagochtend plechtig ingehuldigd. Het project komt er met steun van 
onder andere de Vlaamse overheid. Concentrated Solar Thermal energy (CST) is het 
sleutelwoord: een innovatieve technologie waarbij zonlicht via parabolische spiegels, 
ook zonneparabolen genaamd, wordt geconcentreerd en rechtstreeks wordt omgezet 
in warmte. Hierdoor kan de temperatuur oplopen tot 400°C, waardoor de 
hoogwaardige warmte kan worden gebruikt in industriële processen. De technologie 
produceert drie keer meer energie per geïnstalleerde vierkante meter dan een 
zonnepaneleninstallatie. Bovendien kan die warmte worden opgeslagen in 
geïsoleerde vaten, zodat ze ook ’s nachts bruikbaar is. De technologie is een volledig 
groen alternatief voor de industriële warmtebehoefte en kan daardoor een 
significante bijdrage leveren aan reductie van CO2-uitstoot. 

 

Port of Antwerp installs Europe’s first industrial concentrated solar power 

Port of Antwerp today announced the inauguration of the first ‘Concentrated Solar Thermal Plant’ (CST) 
in European process industry that could generate eco-friendly heat from sunlight for Adpo Logistics in 
Beveren, Belgium. The plant was installed by the Genk-based energy company Azteq as part of a pilot 
project co-financed by the Flemish government. 

 

The plant was installed by the Genk-based energy company Azteq as part of a pilot project co-
financed by the Flemish government. 

Jacques Vandermeiren, CEO, Port of Antwerp, said «As Port of Antwerp we have a pioneering role to 
play in the energy transition. Together with industry, we are working to reduce CO2 emissions and make 
the transition to alternative energy sources, so as to become a CO2-neutral port. We aim to accomplish 
this by means of ambitious transition projects, using methanol, hydrogen, wind power etc. We want to 
be a testbed for technological innovation that helps us on the way to a sustainable future. I am therefore 
proud that this promising technology is being tested first in Port of Antwerp.» 

Industrial companies normally obtain heat for their processes from the combustion of fossil fuels such 
as natural gas. Concentrated Solar Thermal energy is an innovative technology in which sunlight is 
concentrated by parabolic mirrors and so converted directly to heat. The temperatures reached can be 
as high as 400°C, thus providing high-grade heat that can be used in industrial processes. The heat can 
be stored in insulated containers so that it is also available for use at night. The technology is an eco-
friendly alternative for industrial heating requirements and so can make a significant contribution toward 
reducing CO2 emissions. 

Filip De Dijcker, managing director, Adpo, said «Investing in the transition to sustainable, renewable 
energy is in our DNA. The current project is not our first foray into sustainable energy. We already 
generate 700 MWh of electricity per year from solar panels, and the first LNG/CNG gas station was built 
on our terminal five years ago. We are also making our contribution to the modal shift: thanks to a new 

 

Pioneering solar heat project launched 
 

Concentrated Solar Thermal pilot plant. Image: Port of Antwerp  

INDUSTRY DATABASE 

The first solar concentrator farm in the European process industry has been 
inaugurated in a port in Belgium. 

Installed for logistics company Adpo (Antwerp Distribution and Products Operations) by 
energy company Azteq, as part of a pilot project co-financed by the Flemish government, 
the farm at the Port of Antwerp will generate eco-friendly heat from concentrated sunlight 
that can be used by industrial companies. This process is called Concentrated Solar 
Thermal energy (CST). 

Jacques Vandermeiren, CEO of Port of Antwerp, which aims to become a CO2-neutral port, 
said: “We want to be a testbed for technological innovation that helps us on the way to a 
sustainable future. I am therefore proud that this promising technology is being tested first 
in Port of Antwerp." 

 

Antwerp Inaugurates Solar Farm 
By Max Schwerdtfeger • 23 October 2019, 15:45 BST • Environment and Sustainability, Ports and 
Terminals  

The Port of Antwerp has inaugurated the first Concentrated Solar Thermal farm (CST) in Europe as 

part of its efforts to make its operations more environmentally friendly.  

In a pilot collaboration with Belgium-based energy company Azteq, co-financed by the Flemish 

government, the plant was installed specifically for Adpo (Antwerp Distribution and Products 

Operations), the integrated logistics firm based in Beveren.  

Credit: Port of Antwerp  

The CST farm has 1100 m2 of parabolic reflectors on the site of Adpo, which until now had used gas 

to produce the steam that it uses for cleaning and heating tanks and containers.  

Heating said tanks and containers requires temperatures of more than 140 degrees Celsius, which is 

well within the capabilities of CST technology.  

The CST farm’s solar reflectors will each be 5 metres long and be in lines of 120. They will follow the 

path of the Sun and focus the incident sunlight on collector tubes.  

 
Antwerpen heeft eerste zonnespiegelpark 
van de Benelux 

 
Azteq heeft bij ADPO in het dorp Kallo in de haven van Antwerpen het eerste 
zonnespiegelpark van de Benelux opgeleverd. Het park maakt gebruik van concentrated solar 
thermal-technologie. 

Het basisprincipe van concentrated solar thermal (cst-)systemen is zonlicht concentreren op 
collectorbuizen. Bij ADPO gebeurt dit door 2 rijen paraboolspiegels tegenover elkaar op te 
stellen en deze de zon te laten volgen en zo het opgevangen zonlicht te concentreren op de 
collectorbuizen. Hiermee wordt stoom geproduceerd om de chemische producten die ADPO 
opslaat op druk en temperatuur te houden. De kersverse minister van Energie – Zuhal Demir – 
zal het zonnespiegelpark vandaag officieel openen in de gemeente Beveren waaronder Kallo 
valt. 

140 graden Celsius 
Toenmalig minister Bart Tommelein verstrekte in april 2018 namens de Vlaamse regering 
819.000 euro investeringssubsidie aan Azteq om proefinstallaties te bouwen met 
zonnespiegels. ‘De potentie van deze technologie is net zo groot als die van zonnestroom’, 
stelde Koen Vermout, directeur bij Azteq, vorig jaar tegenover de redactie van Solar 
Magazine. 
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CST value chain

Hui Yin (China) (B)

Solarlite (D)

ü Fam VEN 
(Antwerp)

ü China-Belgium 
Direct Equity 
Invest Fund

Partners

ü 100% AZTEQ 
subsidiary

SUPPLIER OF COMPONENTS

Customer

ü “Heat as a Service” 
fixed price:€/MWhSYSTEM ENGINEERING

INSTALLATION / MAINTENANCE

SPV

Investors State

ü € Investment ü € Subsidies: 65% Capex (B)

(NL)

Delivery CST installation Business development / sales Heat delivery End-user

ü Sales  CST installation
ü Management fee SPV
ü Maintenance fee

ü Strategic partners
ü Shareholding



Proposition CST
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q Delivery of sustainable heat/steam on-site at competitive rates, by using 
concentrated solar thermal (CST) technology

q A zero-carbon solution with no supply chain that makes optimal use of space

q System is easily integrated into existing heat infrastructure
q Overall CO2 emission reduction by combining sustainable intermittent heat 

from sunlight with existing heat sources
q No upfront investment required, only a fixed term purchase agreement for 

steam. DAREL/AZTEQ will handle financing, project development and 
maintenance.

q Reliable and constant performance guaranteed for >25 years with a fixed fee 
maintenance contract

q Unique opportunity to prevent cost increases due to increasing CO2

emission prices

q Flexible commercial options : Heat/Steam as a Service <–> Turnkey 

Why CSP?

q Optical efficiency 76% 

q Thermal efficiency 68%  @ 340°C 
(three times more than solar PV)

q Competitive to other sustainable 
heat sources

q NL/Belgium receive an average of 
950+ usable solar hours per year 



What is CST?
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q Parabolic mirrors rotate with the movement of the sun and 
concentrate sunlight onto a collector tube in the focal point

q Oil inside the collector tube is heated up to 400˚C and is used as a 
high quality thermal energy source

q Heat exchanger is used to generate steam, which can be injected 
directly into existing steam networks. The cooled oil flows back to 
the collector tubes

q Heat maybe stored in modular thermal batteries that balance 
supply and demand during multiple days- and nights

SUSTAINABLE

Heat is produced directly from 
solar irradiation and it can be 
easily combined with other 

heat sources

LOW RISK

CSP technology is relatively 
simple with few moving parts, 

guaranteed yields and fixed 
heat costs over its lifespan

COMPETITIVE

CSP’s LCOE is competitive to 
other sustainable heat 

sources. Subsidies make CST 
competitive to natural gas

PROVEN TECHNOLOGY

Used since the 1980’s to 
generate electricity

MODULAR STORAGE

Heat energy can be stored by 
storing thermal oil in modular 

containers (up to 400˚C)



CST in NW Europe? 
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• 27’000m2 installation for district heating
• 330˚C output, 16.6 MW

Brondeslev, Denmark (2016) Antwerp, Belgium (2020)

• 1100m2 installation for a steam network in a chemical complex
• 160˚C output, 0.55 MW

q Five CST plants have been built in Belgium and Denmark in recent years
q CST plants operate alongside natural gas fired boilers in district heating and 

industrial steam networks

q Consumption of natural gas and associated emissions are reduced by providing 
intermittent sustainable heat

q NW Europe offer similar hours of solar irradiation & meteorological conditions 

Opportunity

q No presence in the Netherlands yet

q Window of opportunity is NOW 

q High energy yield, no supply chain 
and no CO2 emissions

q Flexible commercial options



CST in combination with flat plate (FP) solar collectors
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Advantages

q CST and flat plate (FP) solar collectors have a complementary 
temperature and efficiency range

q FP/CST combination allows FP to continue to perform optimally at 
lower temperatures

q CST has a higher heat yield per land area 

q FP/CST combination normally results in increased heat production 

q CST has a wide temperature range and offers a lot of system 
flexibility because the technology is easy to combine with low 
temperature solutions (e.g. aquathermal, residual heat)

q CST can easily be turned on/off, preventing any overheating of the 
system in the summer months

q The unique FP/CST combination in the Netherlands opens up 
possibilities for additional subsidies (DEI+, LIFE)

Disadvantages

q CST collectors are usually slightly more expensive than VFP 
collectors

q CST makes the 'Balance of Plant' slightly more expensive due to the 
combination/integration of 2 solar subsystems (FP and CST)

Fig. 1 Combined CSP Through and Flat Plates Collectors. Aalborg CSP A/S



Integrated heat system concept including solar thermal
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Commercial options
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Turnkey Delivery Build-operate-transfer Heat Purchasing Agreement

FULL OWNERSHIP

q Client investment, ownership

q Maintenance in-house

q Project development & 
construction by DAREL/Azteq

q System performance guarantee

HEAT & MAINTENANCE

q Heat purchase agreement

q Project development, construction
& operations by DAREL/AZTEQ

q Transfer ownership of installation
to client

HEAT AS A SERVICE

q No investments, no ownership

q Heat purchase agreement (HPA)

q Access to utilities

q Financing, project development, 
construction, operations & 
maintenance by DAREL/AZTEQ

Volledige ontzorgingFULL OWNERSHIP FULL UNBURDENING



Business case (1)
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Output

q Capacity [MW]

q Heat output [GWh / yr]

q Investment CAPEX [€]

q Operational costs OPEX [€ / yr]

q Cash flow analysis [€]

q Net present value [€]

q Return on investment [%]

q Heat price, LCOE [€ / MWh]

q CO2 emission reduction costs [€ / ton]

Input

q Heat demand profile 

q Total annual heat consumption in MWh

q What is client currently paying for natural gas?

q Product to be delivered: Steam, Pressured water, Thermal oil, 
Hot air, Cooling, 

q Required pressure and temperature

q Overview, process diagram of current heat system

q Incl. existing heat sources: gas boiler, CHP, residual heat, 
biomass…

q The need for heat storage, required buffer capacity

q Available plot space for CST installation

q Distance CST installation to existing infrastructure, boiler house

q Quality of substrate for foundation

q Superstructure: car park, rooftop

q Commercial preference: Turnkey delivery<-> HPA

Boundary conditions
q Drive to reduce CO2 emissions

q Preferably continuous demand for heat

q Existing heat/steam network

q Land area

q Access to utilities

q Heat purchase agreement or full ownership



Business case (2)

19* ENDEX Dutch Gas (variation over 2021 YTD, dd 12Feb2021) , EnergieMarktInformatie.nl

Some key figures

q Capacity: 5MW/10’000m2 aperture area

q Ratio land / aperture area: 2
q Annual load hours: 900-1000 (Netherlands) 

q Capex: 200 - 350 EUR/m2 aperture area
q Opex: 1% Capex (3.5 EUR/m2 aperture area)

q Lifetime: 16 year duration (SDE+: 15 + 1) 

q Real system lifetime: 30+ years
q Heat as a Service price: 15-40 €/MWh

q Natural gas price €15-17/MWh* 
q CO2 emissions natural gas 0.215 kg / kWh

q SDE+ subsidy included



THANK YOU

Contact: 
marc.peters@darel.nl http://www.darel.nl/
Koen.Vermout@azteq.be https://azteq.be/
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