
Bij kunstmestfabriek Yara in Sluiskil komt veel warmte en CO2 
vrij. Twee producten die voor glastuinbouw van essentieel 
belang zijn om de kasplanten te laten groeien. Een speciaal 
opgericht warmtebedrijf, WarmCO2, regelt het transport van 
warmte en CO2 dat afkomstig is van verschillende uitkoppelin-
gen in de processen van Yara. WarmCO2 koopt de reststromen 
in en transporteert die naar het glastuinbouwgebied Zeeuws-
Vlaanderen dat sinds 2009 in exploitatie is genomen en naar 
verwachting in 2018 volledig zal zijn gerealiseerd. De warmte 
(84 MW) houdt de kassen op temperatuur en de CO2 zorgt voor 
een versnelde groei van het gewas.

Kunstmestfabriek levert restwarmte  
én CO2 aan glastuinbouw

De motivatie voor restwarmtelevering ligt voor Yara vooral op 
het gebied van verdere verduurzaming van het productiepro-
ces en versterking van het imago. Voor Zeeland Seaports, dat 
mede-initiatiefnemer en aandeelhouder van WarmCO2  is, ligt 
de motivatie vooral in het genereren van werkgelegenheid, 
het behalen van energiedoelstellingen van de provincie en de 
ambitie om reststromen tussen verschillende bedrijven in het 
beheersgebied op een duurzame manier uit te wisselen. Wat 
voor de één een reststroom is, kan voor de ander een 
waardevolle grondstof zijn. Hoewel er een gezonde business 
case vereist was, is het economische voordeel in dit project 
niet van doorslaggevend belang geweest.

Toegepaste techniek
Op het terrein van Yara koppelt WarmCO2 met warmtewisse-
laars warmte uit van 90 °C. Het vermogen aan warmte is is 76 
MW. Deze warmte komt uit vier bronnen: salpeterzuurfabriek 
(35 MW), ammoniakfabriek D (19 MW), ammoniakfabriek E (12 
MW) en lagedrukstoom (10 MW). Als de warmtevraag op een 
zeer koude dag groter is dan 76 MW, dan kan WarmCO2 dit 
leveren door extra aardgas te verstoken met een aardgasge-
stookte ketel. Dit is dan uiteraard geen restwarmte. Met 
behulp van warmtewisselaars wordt het transportmedium, 
water, opgewarmd. De warmte gaat vervolgens met een 
warmtedistributiesysteem, dat vergelijkbaar is met een 
CV-systeem, naar de glastuinbouw. Na afgifte van de warmte in 
de kassen wordt het water op 40 °C terug geleverd aan Yara om 
vervolgens opnieuw opgewarmd te worden in het gesloten 
circuit. De CO2  gaat via een compressor en een aparte leiding 
van 2.800 meter naar de kassen. 



WarmCO2 is exploitatieverantwoordelijke: zij zorgt voor de 
technische en financiële zaken van de warmte-uitkoppeling en 
distributie. Daardoor is zij ook verantwoordelijk voor de instand-
houding van het gehele project. Daarbij worden veel taken 
uitbesteed. Bouwbedrijf Visser & Smit Hanab zorgde voor de aanleg 
van alle ‘pijpleidingen’ en andere bouwkundige werken.

Voor de afname en voor de levering van warmte worden langdurige 
contracten afgesloten.

Lessons Learned
•  Bij de aandeelhouders van dit project was een zeer sterke 

motivatie om tot een resultaat te komen. Alle partijen waren 
bereid om in een open setting samen te werken.

•  De omstandigheden waarin het project plaatsvindt zijn bepalend 
voor de slagingskans. Dit project is door de aanwezigheid van 
bijzondere omstandigheden een succes: veel restwarmte in een 
gebied waar glastuinbouw mogelijk is (veel zonuren), goedkope 
grond, de garantstelling van Zeeland Seaports, de welkome 
ontvangst door de politiek in Zeeland en de bereidheid van Yara 
om zich voor een lange periode te verbinden aan een project wat 
buiten haar core bussiness ligt.

WarmCO2 garandeert de tuinders 99,5 procent leveringszekerheid 
voor warmte. Om de volle leveringszekerheid te waarborgen is een 
backup- voorziening nodig. De tuinders hebben hiervoor een 
olieketel geïnstalleerd. Deze ketel is tevens een eis van de verzeke-
ring voor bijvoorbeeld stormschade. Tot op heden (2014) is het 
echter niet nodig geweest deze in te zetten.

Resultaten
In de huidige opzet koppelt WarmCO2  1.700 TJ per jaar warmte uit 
bij Yara. Daarnaast is rekening gehouden met het bijstoken van 162 
TJ per jaar voor de koudste periodes: 137 TJ door bijstook aardgas in 
een warmtekrachtcentrale (WKK) en 25 TJ door bijstook in een 
gasketel.

Aanpak
Voor dit warmteproject hebben Yara en Zeeland Seaports een 
samenwerkingsverband opgericht in de vorm van WarmCO2. 
Zeeland Seaports is voor 80 procent aandeelhouder en Yara voor 20 
procent. Zeeland Seaports heeft grond beschikbaar gesteld voor 
glastuinbouw. Ook staat ze middels haar publieke aandeelhouders 
(Gemeenten en Provincie) garant voor de lening van WarmCO2. 
Hierdoor draagt Zeeland Seaports de grootste financiële risico’s.

Kerngegevens
Vermogen 76 MW, piek: 132 MW

Productiegegevens 1.700 TJ per jaar

Temperatuur 85-90 °C

Eindtoepassing Warmte en CO2 levering aan 
glastuinbouw

In bedrijf sinds 2009

Investeringskosten € 80.000.000 
WarmCO2 heeft de gehele 
installatie gefinancierd (inclusief 
uitkoppelingen in Yara-fabrieken). 
Tuinders hebben geïnvesteerd in 
backup-voorzieningen

Exploitatiekosten Niet openbaar

Terugverdientijd Meer dan 15 jaar

Subsidies EOS Demo, UKR, ILG, Groenfinan-
ciering, EIA

“Bij de aandeelhouders van dit 
project was een zeer sterke motivatie 
om tot een resultaat te komen. Alle 
partijen waren bereid in een open 
setting samen te werken.”


