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The media results of our press conference on the 21th of October 
  

a. Press release in English 
 

b. Press publications in the Belgian media 
 
1. Kanaal Z 

 
2. AVS 

 
3. De Tijd  

 
4. Trends Knack 

 
5. Le Soir 

 
6. Le Vif  

 
7. Het Laatste Nieuws  

 
8. De Standaard 

 
9. Het Nieuwsblad  

 
10. De Morgen 

 
11. Belga 

 
12. Flows 

 
13. Engineering.net 

 
14. Made in Oost-Vlaanderen 
 
15. Bouwkroniek 

 
 

c. Press publications in the international media 
 

1. PZC 
 

2. Transport Online 
 
3. Ship & Bunker 

 
4. Ship Insight 
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5. Port News 
 

6. Business AM 
 

7. Green Port 
 

8. Riviera 
 

9. Agro & Chemistry 
 

10. ICIS 
 

11. S&P Global Platts  
 
12. Chemical Engineering 
 
13. Chemical Week 
 
14. Nieuwsblad Transport 
 
15. PortalPortuario  
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a. Press publications in the Belgian media 
 
 

1. Kanaal Z 

 
 
 

 
Kanaal Z, 21/10/2020, over 2 minutes video footage 
Online link: https://kanaalz.knack.be/nieuws/co2-uitstoot-wordt-basis-voor-groene-
methanol/video-normal-1656213.html  
 

https://kanaalz.knack.be/nieuws/co2-uitstoot-wordt-basis-voor-groene-methanol/video-normal-1656213.html
https://kanaalz.knack.be/nieuws/co2-uitstoot-wordt-basis-voor-groene-methanol/video-normal-1656213.html
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2. AVS 
 

 
 
 
 

 
AVS, 21/10/2020, 2 minutes video footage 
Online link: https://www.youtube.com/watch?v=foCQFGdxPvs  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=foCQFGdxPvs
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3. De Tijd  
 

 
(extract from newspaper, details below) 
 

Gentse haven scoort groene investering van 140 miljoen 
 
Met het project North C Methanol scoort Vlaanderen een wereldprimeur: het is het eerste grootschalige project in 
zijn soort. De bedoeling is tegen 2024 klaar te zijn en jaarlijks 44.000 ton methanol te produceren op een veel 
milieuvriendelijkere manier dan het klassieke procedé. 

De initiatiefnemers berekenden dat de CO ₂ -uitstoot in de Gentse haven daarmee met 140.000 ton vermindert. 
Dat is peanuts in vergelijking met het grotere geheel - de staalgigant ArcelorMittal stoot er in zijn eentje bijna 10 
miljoen ton uit - maar het is een begin. 

‘België zit in een gezondheidscrisis, maar hier werken we al om de volgende crisis - de klimaatcrisis - te 
bestrijden’, zegt Patrick Lafontaine, de projectmanager. ‘In de toekomst spelen niet enkel groene elektroden een 
rol, maar ook groene moleculen. Het is hoog tijd om chemische processen te vergroenen’, zegt Cedric Osterrieth 
van de energiegroep Engie. 

Methanol wordt gewoonlijk gemaakt uit aardgas, maar het consortium mikt op groene methanol. Op de 
Rodenhuize-site van Engie komt een elektrolysefabriek die water splitst in zuurstof en waterstof. 

Dat waterstof wordt samen met CO ₂ in een chemische installatie verwerkt tot methanol. Die CO ₂ komt van 

bedrijven als ArcelorMittal, de biobenzineproductent Alco Bio Fuel en de meststoffenreus Yara. ‘We gaan CO ₂ 
wegtoveren’, zegt Lafontaine. 

Methanol is een basisgrondstof voor chemische producten. In het Gentse wordt 350.000 ton methanol gebruikt bij 
onder andere Eastman en bij de biodieselproducent Bioro (Cargill), op wiens site de fabriek gebouwd wordt. 
Methanol biedt ook potentieel als brandstof. 

Het opvangen en hergebruiken van CO ₂ is in opmars. In Charleroi draait een proefinstallatie voor dakpannen en 

tegels op basis van het vervuilende gas. In IJsland is de eerste methanolfabriek op basis van CO ₂ in gebruik, 
maar die haalt amper 4.000 ton. In Antwerpen wordt gewerkt aan een van 8.000 ton. 

‘De technologische puzzelstukken zijn bekend, maar het opvangen en hergebruiken van CO ₂ is op deze schaal 
nog nooit gedaan’, zegt Lafontaine. De elektrolyse-installatie zal gigantisch veel stroom verbruiken: meer dan 400 
gigawattuur per jaar, het equivalent van 100.000 gezinnen. Het gaat om groene stroom. ‘Via Zeebrugge is er een 
directe hoogspanningsconnectie met de windparken op zee’, klinkt het. 

De investering van 140 miljoen euro is de eerste stap in een plan om de capaciteit te vertienvoudigen, tegen 2030 
of 2040. Ook de productie van ammoniak, mierenzuur, vetzuren en proteïnen - voor veevoeder bijvoorbeeld - is 
op termijn een optie. ‘Daar gebeurt in de labo’s onderzoek naar. De keuze voor groene chemie is gemaakt. We 
hopen in Gent een nieuwe industrie te doen ontluiken. Het kan snel kantelen, zoals met elektrische auto’s.’ 

Zo vooruitstrevend de plannen zijn, zo moeilijk wordt het de business rendabel te maken. ‘Groene methanol 
kunnen we voor meer verkopen dan grijze methanol, maar dat is onvoldoende om de kosten te dekken’, zegt Stef 
Denayer, de public affairs manager. 
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De financiering is dus nog niet rond. Wie hoeveel op tafel legt, wordt pas volgend jaar uitgeklaard. Het consortium 
rekent op het Europese ETS-innovatiefonds, dat voor zulke projecten tot 60 procent van het investeringsbudget 
ondersteunt. 

Jan De Schamphelaere ■ 

 

 

 
 
 
 

 

 
De Tijd, 22/10/2020, newspaper and online 
Online link: https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/gentse-haven-scoort-groene-
investering-van-140-miljoen/10259562.html  

 

 
 

https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/gentse-haven-scoort-groene-investering-van-140-miljoen/10259562.html
https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/gentse-haven-scoort-groene-investering-van-140-miljoen/10259562.html
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4. Trends Knack 
 

 

Startschot voor Gents project voor 

hergebruik CO2 

 21/10/20 om 16:17 

 Bijgewerkt om 16:17 

Industriële topspelers geven woensdag in Gent het startschot voor de bouw van North-

C-Methanol, een installatie die vanaf 2024 jaarlijks 140.000 ton CO2 zal opvangen. De 

uitstoot krijgt een nieuw leven als groene methanol, brandstof voor onder meer schepen 

en treinen. 

 

De investering van zowat 140 miljoen euro is slechts een eerste stap in een programma dat de 

ambitie koestert om jaarlijks tot 1 miljoen ton CO2-uitstoot te gaan hergebruiken in North Sea 

Port en zo een uitstootreductie "van wereldklasse" te realiseren.  

De installaties komen op schiereiland Rodenhuize, vlakbij Gent, omgeven door andere sites 

en industrie die in de toekomst een sleutelrol zal spelen in het project. Een waterstoffabriek 

komt op de terreinen van de Franse energiegroep ENGIE. Daar wordt water via windenergie 
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omgezet in groene waterstof en zuurstof met een elektrolyser van 65 megawatt. Een 

methanolfabriek zal die groene waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van 

grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar 

groene methanol.  

De komende jaren wordt in het havengebied een ongeziene oefening gemaakt waarbij CO2 

niet langer in de atmosfeer terechtkomt en bijdraagt aan de klimaatverandering. De CO2-

uitstoot van zoveel mogelijk fabrieken moet met een nog aan te leggen infrastructuur afgeleid 

worden en chemisch verwerkt worden. Het hele North-CCU-Hub-project wil op termijn een 

totale jaarlijkse emissiereductie van 1 miljoen ton CO2 realiseren in North Sea Port.  

Daarvoor is een partnerschap nodig tussen multinationals en kleinere bedrijven maar ook 

kennisinstellingen, hogere en lokale overheden. Gents havenschepen Sofie Bracke (Open Vld) 

spreekt van een "gigantische" reductie "die aantoont waarom dit voor onze stad zo een 

belangrijk project is". De Gentse stadsdiensten werken samen met het havenbestuur en de 

UGent om alle partners te ondersteunen. 

"In dit geval werken we met 20 industriële en publieke spelers nauw samen om op die manier 

jaarlijks de CO2-emissie met zowat 160.000 ton te verminderen. Dat is goed voor 40.000 

vluchten van Brussel naar Bali. Per jaar. Het project behoort tot de wereldklasse, klinkt het 

woensdag bij de officiële ondertekening van de formele samenwerkingsverbintenis, 'en zal de 

grootste hernieuwbare waterstof-naar-methanolconstructie ter wereld omvatten'.  

Het Gentse deel van North Sea Port is volgens CEO Daan Schalck de ideale locatie voor het 

project. 'De haven beschikt ook over uitgebreide logistieke activiteiten, een enorme 

opslagcapaciteit en verbindingen via de zee, binnenvaart, het spoor en de weg', zegt Schalck. 

De private partners zullen samen met de Vlaamse investerinsmaatschappij PMV een groot 

deel van de investeringen dragen en er wordt ook gekeken naar Vlaamse en Europese steun. 

'Dit project laat zien waarom we met Vlaanderen een koploper kunnen worden in duurzame 

innovatie', zegt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. 'Bovendien is het ook een stap 

in de richting om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen uit het buitenland', 

aldus Crevits. 

North-CCU-Hub zag in 2018 het levenslicht en werd, na een eerste haalbaarheidsstudie, 

geformaliseerd in 2019 toen 20 private en publieke partners zich met een intentieverklaring 

achter een gezamenlijke ambitie van klimaatneutraliteit en Carbon Capture and Utilisation 

(CCU) schaarden. Die missie kadert in de 'European Green Deal', het plan van de Europese 

Commissie om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.  

 

 

Trends, 21/10/2020 
Online link: https://trends.knack.be/economie/bedrijven/startschot-voor-gents-project-
voor-hergebruik-co2/article-news-1656131.html 
 

 
 
 

https://trends.knack.be/economie/bedrijven/startschot-voor-gents-project-voor-hergebruik-co2/article-news-1656131.html
https://trends.knack.be/economie/bedrijven/startschot-voor-gents-project-voor-hergebruik-co2/article-news-1656131.html
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5. Le Soir 
 

 

Une usine gantoise convertira 140.000 tonnes de CO2 en méthanol 

vert 

North-C-Methanol, Gisteren 

Des acteurs industriels majeurs ont donné, mercredi, le coup d'envoi de la construction de North-C-Methanol à 

Gand, une installation qui doit, à partir de 2024, convertir chaque année 140.000 tonnes de CO2 en méthanol 

vert. Ce dernier doit ensuite être utilisé par des bateaux ou trains. 

Cet investissement de 140 millions d'euros est la première étape d'un programme qui doit recycler un million de 
tonnes de CO2 dans le North Sea Port et réaliser ainsi une réduction des émissions de "classe mondiale". 

Les installations seront situées sur la péninsule de Rodenhuize, près de Gand, entourées d'autres sites et 
industries qui joueront un rôle-clé dans le projet à l'avenir. Une usine d'hydrogène sera construite sur les terrains 
du groupe énergétique français Engie. Là, l'eau sera convertie en hydrogène vert et en oxygène via l'énergie 
éolienne avec un électrolyseur de 65 mégawatts. 

Une usine de méthanol utilisera cet hydrogène vert pour convertir les émissions de CO2 captées en méthanol 
vers de grands acteurs industriels locaux tels qu'ArcelorMittal, Alco Bio Fuel et Yara en méthanol vert. 

Chroniques 

 
 

 
Le Soir, 21/10/2020 
Online link: https://plus.lesoir.be/333012/article/2020-10-21/une-usine-gantoise-convertira-
140000-tonnes-de-co2-en-methanol-vert  
 

 
 
 

6. Le Vif  
 

Une usine d'Engie convertira un million de tonnes de CO2 
en méthanol vert ! 

Le Vif,  
Wo. 21 Okt. 2020, Online 

 

North-C-Methanol, Vandaag 

Coup d'envoi ce mercredi de la construction de North-C-Methanol à Gand, une 

installation qui doit, à partir de 2024, convertir chaque année 140.000 tonnes de CO2 

en méthanol vert. 

Cet investissement de 140 millions d'euros est la première étape d'un programme qui doit recycler un million de 
tonnes de CO2 dans le North Sea Port. 

https://plus.lesoir.be/333012/article/2020-10-21/une-usine-gantoise-convertira-140000-tonnes-de-co2-en-methanol-vert
https://plus.lesoir.be/333012/article/2020-10-21/une-usine-gantoise-convertira-140000-tonnes-de-co2-en-methanol-vert
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Le Vif, 21/10/2020 
Found this article in database Gopress 
 

 
 

7. Het Laatste Nieuws  
 
 

 
 
 

 
 

 
Het Laatste Nieuws, 21/10/2020, newspaper and online 
Online link: https://www.hln.be/gent/gentse-haven-krijgt-installatie-die-jaarlijks-140-000-
ton-co2-zal-omvormen-tot-groene-methanol~ab9ccd3a 
 

https://www.hln.be/gent/gentse-haven-krijgt-installatie-die-jaarlijks-140-000-ton-co2-zal-omvormen-tot-groene-methanol~ab9ccd3a
https://www.hln.be/gent/gentse-haven-krijgt-installatie-die-jaarlijks-140-000-ton-co2-zal-omvormen-tot-groene-methanol~ab9ccd3a
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8. De Standaard 

 
 

 
 

 
De Standaard, 22/10/2020, newspaper and online 
Online link: https://www.standaard.be/cnt/dmf20201021_97603459 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201021_97603459
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9. Het Nieuwsblad  
 
 

 
 
 

 
Het Nieuwsblad, 21/10/2020, newspaper and online 
Online link: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201021_95515599  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201021_95515599
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10. De Morgen 
 
 

 
 
 

 
De Morgen, 22/10/2020, newspaper 
 

 



 14 

 
 
 
 

11. Belga 
 

Fabriek gaat in Gent jaarlijks 140.000 ton CO2 
omvormen tot groene methanol (2) 

Langer bericht met quote van Vlaams minister Hilde Crevits en NorthSeaPort CEO Daan Schalck 

GENT 21/10 15:17 (BELGA)  
Industriële topspelers geven woensdag in Gent het startschot voor de bouw van North-C-
Methanol, een installatie die vanaf 2024 jaarlijks 140.000 ton CO2 zal afvangen. De uitstoot krijgt 
een nieuw leven als groene methanol, brandstof voor onder meer schepen en treinen.  
De investering van zowat 140 miljoen euro is slechts een eerste stap in een programma dat de 
ambitie koestert om jaarlijks tot 1 miljoen ton CO2-uitstoot te gaan hergebruiken in North Sea 
Port en zo een uitstootreductie "van wereldklasse" te realiseren. 

De installaties komen op schiereiland Rodenhuize, vlakbij Gent, omgeven door andere sites en 
industrie die in de toekomst een sleutelrol zal spelen in het project. Een waterstoffabriek komt op 
de terreinen van de Franse energiegroep ENGIE. Daar wordt water via windenergie omgezet in 
groene waterstof en zuurstof met een elektrolyser van 65 megawatt. Een methanolfabriek zal die 
groene waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers 
zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. 

De komende jaren wordt in het havengebied een ongeziene oefening gemaakt waarbij CO2 niet 
langer in de atmosfeer terechtkomt en bijdraagt aan de klimaatverandering. De CO2-uitstoot van 
zoveel mogelijk fabrieken moet met een nog aan te leggen infrastructuur afgeleid worden en 
chemisch verwerkt worden. Het hele North-CCU-Hub-project wil op termijn een totale jaarlijkse 
emissiereductie van 1 miljoen ton CO2 realiseren in North Sea Port. 

Daarvoor is een partnerschap nodig tussen multinationals en kleinere bedrijven maar ook 
kennisinstellingen, hogere en lokale overheden. Gents havenschepen Sofie Bracke (Open Vld) 
spreekt van een "gigantische" reductie "die aantoont waarom dit voor onze stad zo een belangrijk 
project is". De Gentse stadsdiensten werken samen met het havenbestuur en de UGent om alle 
partners te ondersteunen. 

"In dit geval werken we met 20 industriële en publieke spelers nauw samen om op die manier 
jaarlijks de CO2-emissie met zowat 160.000 ton te verminderen. Dat is goed voor 40.000 
vluchten van Brussel naar Bali. Per jaar."  

Het project behoort tot de wereldklasse, klinkt het woensdag bij de officiële ondertekening van de 
formele samenwerkingsverbintenis, "en zal de grootste hernieuwbare waterstof-naar-
methanolconstructie ter wereld omvatten". 

Het Gentse deel van North Sea Port is volgens CEO Daan Schalck de ideale locatie voor het 
project. "De haven beschikt ook over uitgebreide logistieke activiteiten, een enorme 
opslagcapaciteit en verbindingen via de zee, binnenvaart, het spoor en de weg", zegt Schalck. 
De private partners zullen samen met de Vlaamse investerinsmaatschappij PMV een groot deel 
van de investeringen dragen en er wordt ook gekeken naar Vlaamse en Europese steun.  

"Dit project laat zien waarom we met Vlaanderen een koploper kunnen worden in duurzame 
innovatie", zegt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. "Bovendien is het ook een stap in de 
richting om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen uit het buitenland", aldus 
Crevits. 
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North-CCU-Hub zag in 2018 het levenslicht en werd, na een eerste haalbaarheidsstudie, 
geformaliseerd in 2019 toen 20 private en publieke partners zich met een intentieverklaring 
achter een gezamenlijke ambitie van klimaatneutraliteit en Carbon Capture and Utilisation (CCU) 
schaarden. Die missie kadert in de 'European Green Deal', het plan van de Europese Commissie 
om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken. 

 

 

Une usine gantoise convertira 140.000 tonnes 

de CO2 en méthanol vert 
Belga,  
Wo. 21 Okt. 2020 
 

(BELGA) = Des acteurs industriels majeurs ont donné, mercredi, le coup d'envoi de la 
construction de North-C-Methanol à Gand, une installation qui doit, à partir de 2024, convertir 
chaque année 140.000 tonnes de CO2 en méthanol vert. Ce dernier doit ensuite être utilisé par 
des bateaux ou trains. 
Cet investissement de 140 millions d'euros est la première étape d'un programme qui doit 
recycler un million de tonnes de CO2 dans le North Sea Port et réaliser ainsi une réduction des 
émissions de "classe mondiale". Les installations seront situées sur la péninsule de Rodenhuize, 
près de Gand, entourées d'autres sites et industries qui joueront un rôle-clé dans le projet à 
l'avenir. Une usine d'hydrogène sera construite sur les terrains du groupe énergétique français 
Engie. Là, l'eau sera convertie en hydrogène vert et en oxygène via l'énergie éolienne avec un 
électrolyseur de 65 mégawatts. Une usine de méthanol utilisera cet hydrogène vert pour convertir 
les émissions de CO2 captées en méthanol vers de grands acteurs industriels locaux tels 
qu'ArcelorMittal, Alco Bio Fuel et Yara en méthanol vert. 

 

 

 
Belga Dutch and French version, 21/10/2020 
National press agency of Belgium 
 

 
 

12. Flows 
 

North Sea Port bouwt grootste fabriek 
voor productie groene methanol 
Shipping 
Premium inhoud 
Gisteren om 13:54 

https://www.flows.be/nl/topics/shipping
https://www.flows.be/nl/word-nu-abonnee
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Nieuw te bouwen waterstof-methanolfabrieken in de Gentse haven zullen op termijn de 

CO2-emissie met 140.000 ton verminderen en 44.000 ton groene methanol aanmaken. Ze 

kunnen actief zijn in 2024 en worden de grootste in hun soort wereldwijd.  

 
North C-Methanol - © Erik De Troyer  

Op de Rodenhuizesite aan het gelijknamige dok werd eerder al de eerste biomassacentrale 

gebouwd. Dat is een pilootfabriek die op kleine schaal stroom produceert. Die centrale krijgt 

er over enkele jaren twee buren bij dankzij het project North C-Methanol. Enerzijds de 

waterstoffabriek van Engie en anderzijds de methanolfabriek. 

Daan Schalck, CEO van North Sea Port, is blij dat het project snel gerealiseerd kan worden. 

“Dit is geen project met een tijdshorizon van tien of vijftien jaar zoals dat meestal het geval is. 

Over vier à vijf jaar moet dit gerealiseerd zijn. We hebben hier veel CO2 ter beschikking in 

veel variëteiten en kwaliteiten en er zijn meteen ook veel afnemers voor de methanol en 

andere bijproducten die deze fabrieken zullen produceren. Heel wat havens richten zich 

specifiek op één sector, maar de haven van Gent heeft met staal-, petrochemie- en 

kunstmestproducten veel kansen om dit soort project een grote kans op slagen te geven”, zegt 

hij. 

Grootste 

Concreet zal energie van windparken aan de kust gebruikt worden om via elektrolyse 

waterstof te maken. Die waterstof kan samen met afgevangen CO2 gebruikt worden om 

groene methanol te fabriceren. Warmte wordt afgevoerd naar omliggende fabrieken. 

"De grootste methanolfabriek op basis van synthese staat in Ijsland en is goed voor 4.000 ton. 

Wij gaan voor 44.000 ton. De grootste waterstoffabriek op basis van elektrolyse staat in het 

Japanse Fukushima en is goed voor 10 megawatt. Wij gaan voor 65 megawatt”, zegt Stef 

Denayer, Public Affairs manager van de North CCU-hub (Carbon Capture and Utilization 

Hub). “We hebben alle aanvoer en alle afnemers in een straal van vijf kilometer rond deze 

fabrieken.” 

Kanttekeningen 
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Al vallen er nog wat kanttekeningen te plaatsen. Op de totale schaal van de Gentse haven is 

140.000 ton verminderde CO2-emissie klein bier. In totaal stoot de haven elk jaar 22 miljoen 

ton CO2 uit. Ook de financiering is nog niet helemaal rond. Het dossier moet nog langs 

Europa om de 60% aan broodnodige subsidies binnen te halen. De totale kostprijs van het 

project bedraagt zon 140 miljoen euro. 

Erik De Troyer 

Share 

 

 

 
Flows, 21/10/2020 
Online link: https://www.flows.be/nl/shipping/north-sea-port-bouwt-grootste-fabriek-voor-
productie-groene-methanol  
 

 
 
 
 

13. Engineering.net 
 

Miljoenenproject North-C-Methanol in North 
Sea Port opgestart 
ECONOMIE 21/10/2020 13:58:55 

 
 

https://www.flows.be/nl/shipping/north-sea-port-bouwt-grootste-fabriek-voor-productie-groene-methanol
https://www.flows.be/nl/shipping/north-sea-port-bouwt-grootste-fabriek-voor-productie-groene-methanol
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Tien private en publieke partners gaven vanmiddag het startschot voor het 
North-C-Methanol project. Samen zullen deze partners jaarlijks de CO2-emissie 
met 140.000 ton verminderen. 
ENGINEERINGNET.BE - Daarnaast zullen ze samen ook 44.000 ton groene 
methanol aanmaken voor de lokale chemische en duurzame energie-industrieën en 
als brandstof voor schepen en treinen. 
 
North-C-Methanol is de eerste grootschalige demofabriek die kadert in het North-
CCU-Hub programma, en is meteen goed voor een investering van 140 miljoen euro. 
Dit programma wil op termijn een totale jaarlijkse emissiereductie van 1 miljoen ton 
CO2 realiseren in North Sea Port. 
 
Vandaag ondertekenden de tien private en publieke partners de formele 
samenwerkingsverbintenis voor dit project. De private partners zullen samen met 
PMV een groot deel van de investeringen dragen, en er wordt ook gekeken naar 
Vlaamse en Europese steun. 
 
Dit project voorziet in de bouw van twee grootschalige demofabrieken en 
ondersteunende infrastructuur op het schiereiland Rodenhuize. De eerste installatie, 
een elektrolyser van 65 megawatt, wordt opgetrokken op de terreinen van ENGIE. 
Deze waterstoffabriek zal water via windenergie omzetten in groene waterstof en 
zuurstof. 
 
De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman, zal deze groene waterstof 
gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals 
ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. De lokale 
chemische industrie en hernieuwbare brandstofindustrie, waartoe Cargill behoort, 
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neemt de methanol op haar beurt af als groene grondstof en/of als groene brandstof 
voor schepen en treinen. 
 
Het geheel zal gepaard gaan met de bouw van heel wat ondersteunende 
infrastructuur zoals nieuwe pijpleidingen en opslagtanks om grondstoffen, neven- en 
eindproducten op de juiste locatie te brengen. Fluxys en Oiltanking zullen hiervoor 
instaan. Mitsubishi Power zorgt voor de integratie en coördinatie van het hele 
bouwproces. << (Guy Leysen) (foto: North Sea Port) 
 
 
 

 
Engineering.net, 21/10/2020 
Online link: 
https://engineeringnet.be/belgie/detail_belgie.asp?Id=23576&category=nieuws&titel=Miljo
enenproject%20North-C-Methanol%20in%20North%20Sea%20Port%20opgestart  
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https://engineeringnet.be/belgie/detail_belgie.asp?Id=23576&category=nieuws&titel=Miljoenenproject%20North-C-Methanol%20in%20North%20Sea%20Port%20opgestart
https://engineeringnet.be/belgie/detail_belgie.asp?Id=23576&category=nieuws&titel=Miljoenenproject%20North-C-Methanol%20in%20North%20Sea%20Port%20opgestart
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GROENE GRONDSTOF IN NORTH 
SEA PORT  
R A N I  C R O M P H O U T   2 1  O K T O B E R  2 0 2 0  

GENT – Tien private en publieke partners gaven vandaag het startschot voor het North-C-

Methanol project. Samen zullen ze jaarlijks de CO2-emissie met 140.000 ton verminderen 

en 44.000 ton groene methanol aanmaken voor de lokale chemische en duurzame 
energieindustrieën en als brandstof voor schepen en treinen. Ter vergelijking: bijna 6 

miljoen bomen zorgen per jaar voor dezelfde hoeveelheid CO2-reductie. Het is de grootste 

hernieuwbare waterstof-naar-methanolconstructie ter wereld.  

North-C-Methanol is de eerste grootschalige demofabriek die kadert in het North-CCU-
Hub programma, en is meteen goed voor een investering van 140 miljoen euro. Het programma 

wil op termijn een totale jaarlijkse emissiereductie van 1 miljoen ton CO2realiseren in North Sea 

Port. Vandaag ondertekenden de tien private en publieke partners de formele 
samenwerkingsverbintenis voor het North-C-Methanol project. De private partners zullen samen 
met PMV een groot deel van de investeringen dragen, en er wordt ook gekeken naar Vlaamse en 
Europese steun. 

Grootste installaties in hun soort  

North-C-Methanol voorziet in de bouw van twee grootschalige demofabrieken en ondersteunende 
infrastructuur op het schiereiland Rodenhuize in North Sea Port. De eerste installatie, een 
elektrolyser van 65 megawatt, wordt opgetrokken op de terreinen van ENGIE. Deze 
waterstoffabriek zal water via windenergie omzetten in groene waterstof en zuurstof. 

De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman, zal deze groene waterstof gebruiken om 

de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio 

Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. De lokale chemische industrie en hernieuwbare 
brandstofindustrie, waartoe Cargill behoort, neemt de methanol op haar beurt af als groene 
grondstof of brandstof voor schepen en treinen.David Cassidy, CEO van Proman: “We zijn 
enthousiast om het potentieel van methanol als zuivere brandstof voor de toekomst verder te 
ontwikkelen. Groene methanol biedt een belangrijke kans om de kloof te overbruggen van 
fossiele naar hernieuwbare energie.” 

https://www.madeinoostvlaanderen.be/author/rcromphout/
https://northccuhub.eu/
https://northccuhub.eu/
https://northccuhub.eu/north-c-methanol/#NorthCMethanol_partners
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Circulair pronkstuk 

North-C-Methanol is een knap staaltje van duurzame industriële symbiose: de grondstoffen 
worden lokaal gewonnen én de eindproducten en nevenstromen lokaal ingezet. In North Sea Port 
wordt een eigen nieuwe circulaire economie gecreëerd: afval van het ene bedrijf vormt grondstof 
voor een ander bedrijf. Alle nevenproducten van de methanolproductie zoals zuurstof, warmte en 

https://www.madeinoostvlaanderen.be/nieuws/miljoenenproject-transformeert-co2-tot-groene-grondstof-in-north-sea-port/attachment/northcmethanol_stef_denayer-min/
https://www.madeinoostvlaanderen.be/nieuws/miljoenenproject-transformeert-co2-tot-groene-grondstof-in-north-sea-port/attachment/northcmethanol_daan_schalck2-min/
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water worden ook lokaal hergebruikt. Dat zorgt voor een unieke en ver doorgedreven industriële 
én circulaire integratie. 

Het Gentse deel van North Sea Port is bovendien dé uitgelezen locatie volgens Daan Schalck 

CEO van North Sea Port: “Er is veel industriële CO2 -uitstoot die opgevangen kan worden, een 

hoogspanningsconnectie en er zijn veel potentiële afnemers van groene methanol.” 

Impact op wereldniveau  

Het project is uniek omwille van zijn schaalgrootte. De elektrolysecapaciteit zal maar liefst 6 keer 
omvangrijker zijn dan het grootste systeem dat momenteel wereldwijd actief is. North-CCU-Hub 
voorziet in een graduele opschaling van de North-C-Methanolcapaciteit van 65 MW in 2024 naar 
600 MW in 2030. En ook in een innovatieprogramma waarbij nieuwe technologieën, markten en 
producten zoals ammoniak, mierenzuur, vetzuren, esters en proteïnen geleidelijk aan zullen 
worden ontwikkeld en geïntegreerd. 

 

 
Made in Oost-Vlaanderen, 21/10/2020 
Online link: https://www.madeinoostvlaanderen.be/nieuws/miljoenenproject-
transformeert-co2-tot-groene-grondstof-in-north-sea-port/ 
 

 

 
 
 

15. Bouwkroniek 
 
 

https://www.madeinoostvlaanderen.be/nieuws/miljoenenproject-transformeert-co2-tot-groene-grondstof-in-north-sea-port/
https://www.madeinoostvlaanderen.be/nieuws/miljoenenproject-transformeert-co2-tot-groene-grondstof-in-north-sea-port/
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Miljoenenproject 

transformeert CO2 tot groene 

waterstof 

Publié le 26/10/2020à 08h31 
Gerelateerde onderwerpen : 
Energie,  Gent,  Innovatie 

     

 
(c) North Sea Port 

Tien private en publieke partners hebben zich 
verenigd in het North-C-Methanol project. Samen 
zullen ze de CO2-emissie jaarlijks met 140.000 ton 
verminderen en 44.000 ton groene methanol 
aanmaken voor de lokale chemische en duurzame 
energieindustrieën en als brandstof voor schepen en 
treinen. Het gaat om een project van wereldklasse 
dat de grootste hernieuwbare waterstof-naar-
methanolconstructie ter wereld zal omvatten. 

https://www.bouwkroniek.be/energie/
https://www.bouwkroniek.be/gent/
https://www.bouwkroniek.be/innovatie/
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North-C-Methanol is de eerste grootschalige demofabriek die kadert in het 

North-CCU-Hub programma, en is meteen goed voor een investering van 

140 miljoen €. Het North-CCU-Hub programma wil op termijn een totale 

jaarlijkse emissiereductie van 1 miljoen ton CO2 realiseren in North Sea 

Port. 

  

Zopas ondertekenden de tien private en publieke partners de formele 

samenwerkingsverbintenis voor het North-C-Methanol project. De private 

partners zullen samen met PMV een groot deel van de investeringen 

dragen, en er wordt ook gekeken naar Vlaamse en Europese steun. 

Bouw demofabrieken 

North-C-Methanol plant de bouw van twee grootschalige demofabrieken en 

ondersteunende infrastructuur op het schiereiland Rodenhuize in North Sea 

Port. De eerste installatie, een elektrolyser van 65 megawatt, wordt 

opgetrokken op de terreinen van Engie. Deze waterstoffabriek zal water via 

windenergie omzetten in groene waterstof en zuurstof. 

  

“Dat is een logische keuze. We hebben al een directe 

hoogspanningsnetconnectie met hernieuwbare energie, gewonnen uit de 

wind op de Noordzee. Die energie kunnen we gebruiken om waterstof te 

produceren, die op zijn beurt als duurzame grondstof kan dienen”, zegt 

Cedric Osterrieth, directeur van de thermische activiteiten in Europa van 

Engie. 

  

De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman op het schiereiland 

Rodenhuize, zal deze groene waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-

uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio 

Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. De lokale chemische 

industrie en hernieuwbare brandstofindustrie, waartoe Cargill behoort, 
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neemt de methanol op haar beurt af als groene grondstof en/of als groene 

brandstof voor schepen en treinen. 

  

“We zijn enthousiast om het potentieel van methanol als zuivere brandstof 

voor de toekomst verder te ontwikkelen. Groene methanol biedt een 

belangrijke kans om de kloof te overbruggen van fossiele naar 

hernieuwbare energie”, verklaart David Cassidy, CEO van Proman. 

Circulair pronkstuk 

North-C-Methanol is een knap staaltje van duurzame industriële symbiose: 

de grondstoffen worden lokaal gewonnen én de eindproducten en 

nevenstromen lokaal ingezet. In North Sea Port wordt een eigen nieuwe 

circulaire economie gecreëerd: afval van het ene bedrijf vormt grondstof 

voor een ander bedrijf. 

  

Alle nevenproducten van de methanolproductie zoals zuurstof, warmte en 

water worden ook lokaal hergebruikt. Dat zorgt voor een unieke en ver 

doorgedreven industriële én circulaire integratie. Uiteraard gaat dit geheel 

gepaard met de bouw van heel wat ondersteunende infrastructuur zoals 

nieuwe pijpleidingen en opslagtanks om grondstoffen, neven- en 

eindproducten op de juiste locatie te brengen. Fluxys en Oiltanking zullen 

hiervoor instaan. Mitsubishi Power zorgt voor de integratie en coördinatie 

van het hele bouwproces. 

  

“Dit project laat zien waarom we met Vlaanderen een koploper kunnen 

worden in duurzame innovatie. Met onze havens en hun industrie zijn we 

ideaal gepositioneerd om te investeren in een circulaire en duurzame 

industrie. Het zorgt voor een duurzame groei en nieuwe jobs en met dit type 

projecten maken we een sprong voorwaarts naar een veerkrachtig 

Vlaanderen. Bovendien is het ook een stap in de richting om minder 
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afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen uit het buitenland”, vertelt 

Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits. 

Groene economie 

Het Gentse deel van North Sea Port is de uitgelezen locatie. Er is veel 

industriële CO2 -uitstoot die opgevangen kan worden, een 

hoogspanningsconnectie en er zijn veel potentiële afnemers van groene 

methanol 

  

“Met deze samenwerking verstevigen we onze positie op het vlak van de 

circulaire economie die we reeds hebben in de haven. Daarnaast 

beschikken we ook over uitgebreide logistieke activiteiten, een enorme 

opslagcapaciteit en verbindingen via de zee, de binnenvaart, het spoor en 

de weg”, zegt CEO Daan Schalck van North Sea Port. 

  

Daarnaast vind je binnen de North-CCU-Hub een sterke kenniscluster rond 

chemische (bio)technologie. De stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen 

helpen mee om het project te faciliteren. PMV ondersteunt het financiële 

luik. 

Impact op wereldniveau 

Naast de ver doorgedreven integratie van de verschillende processen en 

tussen diverse industriële partners, is het North-C-Methanol project ook 

uniek omwille van zijn schaalgrootte en zijn innovatieprogramma op 

middellange en lange termijn. De elektrolysecapaciteit zal liefst zes keer 

omvangrijker zijn dan het grootste systeem dat momenteel wereldwijd actief 

is. 

North-CCU-Hub voorziet in een graduele opschaling van de North-C-

Methanolcapaciteit van 65 MW in 2024 naar 600 MW in 2030. Daarnaast 

komt er een innovatieprogramma waarbij nieuwe technologieën, markten 
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en producten zoals ammoniak, mierenzuur, vetzuren, esters en proteïnen 

geleidelijk aan zullen worden ontwikkeld en geïntegreerd. Kennispartners 

UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, Capture en de Vlaamse 

speerpuntclusters Catalisti en Flux50 geven deze innovatietrajecten vorm. 

  

In mei 2016 ondertekenden stad Gent, Universiteit Gent, North Sea Port, 

Provincie & POM Oost-Vlaanderen & CleanTech Flanders de 

engagementsverklaring CleanTech Cluster Regio Gent. Daarmee willen ze 

tegen 2030 innovatieve antwoorden hebben op uitdagingen op het vlak van 

energie, materialen en water. Het is een missie die past in de ‘European 

Green Deal’, het plan van de Europese Commissie om de EU tegen 2050 

klimaatneutraal te maken. 

  

Daarom werden onder impuls van de stad Gent, Ugent en Capture 

verschillende partners samengebracht binnen het consortium North-CCU-

Hub. North-CCU-Hub heeft als doel om nieuwe waardeketens te bouwen 

met CO2 als grondstof binnen een biogebaseerde economie. North-C-

Methanol is de eerste grootschalige demofabriek die kadert in het North-

CCU-Hub programma. 

  

North-CCU-Hub zag in 2018 het levenslicht en werd, na een eerste 

haalbaarheidsstudie, geformaliseerd in 2019 toen twintig private en 

publieke partners zich met een intentieverklaring achter een gezamenlijke 

ambitie van klimaatneutraliteit en Carbon Capture and Utilisation (CCU) 

schaarden. 

  

Het partnerschap omvat spelers uit diverse sectoren: staal (ArcelorMittal), 

energie (Engie, Terranova Solar), nieuwe grondstoffen (Renewi), chemie 

(Cargill, Eastman, Oleon, AlcoBioFuel), logistiek (Fluxys, Oiltanking) en 

transport (Anglo Belgian Corporation). Lokale en regionale overheden (stad 

Gent, provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen) en havenbedrijf 

North Sea Port ondersteunen het geheel samen met kennis- en 
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innovatiepartners (UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, Capture, Catalisti 

en Flux50) en investeringspartner PMV. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bouwkroniek, 26/10/2020 
Online link: https://www.bouwkroniek.be/article/miljoenenproject-transformeert-co2-tot-
groene-waterstof.36314  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

b. Press publications in the international media 
 
 

1. PZC 
 
 

https://www.bouwkroniek.be/article/miljoenenproject-transformeert-co2-tot-groene-waterstof.36314
https://www.bouwkroniek.be/article/miljoenenproject-transformeert-co2-tot-groene-waterstof.36314
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De nieuwe installatie komt aan het Rodenhuizedok © VDS 

Gentse haven krijgt installatie die 

jaarlijks 140.000 ton CO2 zal 

omvormen tot ‘groene methanol’ 
GENT Tegen 2024 staat er aan het Gentse Rodenhuizedok een installatie die 
jaarlijks tot 140.000 ton CO2 zal omvormen in methanol. Het is een eerste stap 
om jaarlijks tot een miljoen ton CO2 te hergebruiken. Zo wordt een enorme 
sprong genomen in het verbeteren van de luchtkwaliteit. 

 Het is een project van Europese grootorde dat in North Sea Port werd voorgesteld. 

140 miljoen euro zal het kosten, waarvan tot zestig procent kan gesubsidieerd 
worden door Europa. De private partners zullen samen met de Vlaamse 
investeringsmaatschappij PMV een groot deel van de investeringen dragen en voor 
de rest van het geld wordt naar Vlaanderen gekeken. Maar het plan oogt alvast 
indrukwekkend. De bouw van North-C-Methanol zal slechte CO2 ‘vangen’ en 
omvormen tot bio-methanol. Dat wordt onder andere gebruikt als brandstof voor 
schepen en treinen. Maar ook de restproducten die vrijkomen bij de omvorming, 

https://www.pzc.nl/gent/gentse-haven-krijgt-installatie-die-jaarlijks-140-000-ton-co2-zal-omvormen-tot-groene-methanol~ab9ccd3a/177934411/
https://www.pzc.nl/gent/gentse-haven-krijgt-installatie-die-jaarlijks-140-000-ton-co2-zal-omvormen-tot-groene-methanol~ab9ccd3a/177934411/
https://www.pzc.nl/gent/gentse-haven-krijgt-installatie-die-jaarlijks-140-000-ton-co2-zal-omvormen-tot-groene-methanol~ab9ccd3a/177934411/
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zoals warmte en zuurstof, zullen in nabijgelegen fabrieken in de haven worden 
gebruikt. 

ENGIE bouwt aan Rodenhuize een waterstoffabriek, die windenergie vanop zee zal 
omzetten in groene waterstof en zuurstof. De methanolfabriek zal dan die groene 
waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot, onder andere van grote 
spelers zoals ArcelorMittal, om te zetten naar groene methanol. 

CO2 van fabrieken opvangen 
Bedoeling is dat de komende jaren een project wordt uitgerold waarbij CO2-uitstoot 
van grote en kleine fabrieken niet langer in de lucht terecht komt, maar opgevangen 
en omgevormd wordt tot nieuwe energie. Zo zal de CO2 bijdragen aan de 
klimaatverandering. Het North-CCU-Hub-project wil op termijn de CO2-uitstoot met 
een miljoen ton per jaar doen dalen, in North Sea Port alleen al. De North-C-
Methanol die gebouwd zal worden, wordt meteen de grootste hernieuwbare 
waterstof-naar-methanolconstructie ter wereld. Vandaag staat de grootste installatie 
in IJsland. Die maakt jaarlijkse 4.000 ton groene methanol. Gent gaat voor 44.000 
ton per jaar. 

Het Gentse deel van North Sea Port is volgens CEO Daan Schalck de ideale locatie 
voor het project. “De haven beschikt over uitgebreide logistieke activiteiten, een 
enorme opslagcapaciteit en verbindingen via zee, binnenvaart, het spoor en de weg.” 

 
 

 
PZC, 21/10/2020 
Online link: https://www.pzc.nl/gent/gentse-haven-krijgt-installatie-die-jaarlijks-140-000-
ton-co2-zal-omvormen-tot-groene-methanol~ab9ccd3a/  

 

 
 

2. Transport Online 
 

Miljoenenproject transformeert CO2 tot 

groene grondstof in North Sea Port 

https://www.pzc.nl/gent/gentse-haven-krijgt-installatie-die-jaarlijks-140-000-ton-co2-zal-omvormen-tot-groene-methanol~ab9ccd3a/
https://www.pzc.nl/gent/gentse-haven-krijgt-installatie-die-jaarlijks-140-000-ton-co2-zal-omvormen-tot-groene-methanol~ab9ccd3a/
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21-10-2020 19:23 | Haven Nieuws | auteur Redactie  

GENT - Tien private en publieke partners geven op woensdag 21 oktober om 12 uur het 

startschot voor het North-C-Methanol project. Samen zullen deze partners jaarlijks de CO2-

emissie met 140.000 ton verminderen. 

En samen zullen ze 44.000 ton groene methanol aanmaken voor de lokale chemische en 

duurzame energie-industrieën en als brandstof voor schepen en treinen. Ter vergelijking: bijna 

6 miljoen bomen zorgen per jaar voor dezelfde hoeveelheid CO2-reductie. Het is een project 

van wereldklasse en zal de grootste hernieuwbare waterstof-naar-methanolconstructie ter 

wereld omvatten. 

Demofabriek met groen productieproces 

North-C-Methanol is de eerste grootschalige demofabriek die kadert in het North-CCU-

Hub programma, en is meteen goed voor een investering van 140 miljoen euro. Het North-

CCU-Hub programma wil op termijn een totale jaarlijkse emissiereductie van 1 miljoen ton 

CO2 realiseren in North Sea Port. Vandaag ondertekenen de tien private en publieke partners de 

formele samenwerkingsverbintenis voor het North-C-Methanol project. Dat bewijst de nood 

aan een duurzamer toekomstperspectief. De private partners zullen samen met PMV een groot 

deel van de investeringen dragen, en er wordt ook gekeken naar Vlaamse en Europese steun. 

Grootste installaties in hun soort 

North-C-Methanol voorziet in de bouw van twee grootschalige demofabrieken en 

ondersteunende infrastructuur op het schiereiland Rodenhuize in North Sea Port. De eerste 

installatie, een elektrolyser van 65 megawatt, wordt opgetrokken op de terreinen van ENGIE. 

Deze waterstoffabriek zal water via windenergie omzetten in groene waterstof en zuurstof. 

Cedric Osterrieth, directeur van de thermische activiteiten in Europa van ENGIE, noemt het 

een logische keuze. “We hebben al een directe hoogspanningsnetconnectie met hernieuwbare 

https://www.transport-online.nl/site/categorie/67/haven-nieuws/
mailto:redactie@transport-online.nl
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energie, gewonnen uit de wind op de Noordzee. Die energie kunnen we gebruiken om waterstof 

te produceren, die op zijn beurt als duurzame grondstof kan dienen.” 

De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman op het schiereiland Rodenhuize, zal 

deze groene waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële 

spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. De 

lokale chemische industrie en hernieuwbare brandstofindustrie, waartoe Cargill behoort, neemt 

de methanol op haar beurt af als groene grondstof en/of als groene brandstof voor schepen en 

treinen. David Cassidy, CEO van Proman: “We zijn enthousiast om het potentieel van methanol 

als zuivere brandstof voor de toekomst verder te ontwikkelen. Groene methanol biedt een 

belangrijke kans om de kloof te overbruggen van fossiele naar hernieuwbare energie.” 

Circulair Pronkstuk 

North-C-Methanol is een knap staaltje van duurzame industriële symbiose: de grondstoffen 

worden lokaal gewonnen én de eindproducten en nevenstromen lokaal ingezet. In North Sea 

Port wordt een eigen nieuwe circulaire economie gecreëerd: afval van het ene bedrijf vormt 

grondstof voor een ander bedrijf. Alle nevenproducten van de methanolproductie zoals 

zuurstof, warmte en water worden ook lokaal hergebruikt. Dat zorgt voor een unieke en ver 

doorgedreven industriële én circulaire integratie. Uiteraard gaat dit geheel gepaard met de bouw 

van heel wat ondersteunende infrastructuur zoals nieuwe pijpleidingen en opslagtanks om 

grondstoffen, neven- en eindproducten op de juiste locatie te brengen. Fluxys en Oiltanking 

zullen hiervoor instaan. Mitsubishi Power zorgt voor de integratie en coördinatie van het hele 

bouwproces. 

“Dit project laat zien waarom we met Vlaanderen een koploper kunnen worden in duurzame 

innovatie. Met onze havens en hun industrie zijn we ideaal gepositioneerd om te investeren in 

een circulaire en duurzame industrie. Het zorgt voor een duurzame groei en nieuwe jobs en met 

dit type projecten maken we een sprong voorwaarts naar een veerkrachtig Vlaanderen. 

Bovendien is het ook een stap in de richting om minder afhankelijk te worden van fossiele 

grondstoffen uit het buitenland”, vertelt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. 

Lokale en groene economie 

Het Gentse deel van North Sea Port is dé uitgelezen locatie. Er is veel industriële CO2 -uitstoot 

die opgevangen kan worden, een hoogspanningsconnectie en er zijn veel potentiële afnemers 

van groene methanol. “Met deze samenwerking verstevigen we onze positie op het vlak van de 

circulaire economie die we al in de haven hebben”, vertelt CEO Daan Schalck van North Sea 

Port. 

“De haven beschikt ook over uitgebreide logistieke activiteiten, een enorme opslagcapaciteit 

en verbindingen via de zee, binnenvaart, het spoor en de weg.” Daarnaast vind je binnen de 

North-CCU-Hub een sterke kenniscluster rond chemische (bio)technologie. De stad Gent en 

Provincie Oost-Vlaanderen helpen mee om het project te faciliteren. PMV ondersteunt mee het 

financiële luik. 

Impact op wereldniveau 

Naast de ver doorgedreven integratie van de verschillende processen en tussen diverse 

industriële partners, is het North-C-Methanol project ook uniek omwille van zijn schaalgrootte 
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én zijn innovatieprogramma op middellange en lange termijn. De elektrolysecapaciteit zal maar 

liefst 6 keer omvangrijker zijn dan het grootste systeem dat momenteel wereldwijd actief is. 

North-CCU-Hub voorziet in een graduele opschaling van de North-C-Methanolcapaciteit van 

65 MW in 2024 naar 600 MW in 2030. En ook in een innovatieprogramma waarbij nieuwe 

technologieën, markten en producten zoals ammoniak, mierenzuur, vetzuren, esters en 

proteïnen geleidelijk aan zullen worden ontwikkeld en geïntegreerd. Kennispartners UGent, 

Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE en de Vlaamse speerpuntclusters Catalisti en Flux50 

geven deze innovatietrajecten vorm. 

 
 

 
Transport Online, 21/10/2020 
Online link: https://www.transport-online.nl/site/119995/miljoenenproject-transformeert-
co2-tot-groene-grondstof-in-north-sea-port/  
 

 

 
 

https://www.transport-online.nl/site/119995/miljoenenproject-transformeert-co2-tot-groene-grondstof-in-north-sea-port/
https://www.transport-online.nl/site/119995/miljoenenproject-transformeert-co2-tot-groene-grondstof-in-north-sea-port/
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3. Ship & Bunker

 
 
Ship & Bunker, 22/10/2020 
Online link: https://shipandbunker.com/news/emea/574402-new-methanol-bunker-project-
launched-in-ghent  
 

https://shipandbunker.com/news/emea/574402-new-methanol-bunker-project-launched-in-ghent
https://shipandbunker.com/news/emea/574402-new-methanol-bunker-project-launched-in-ghent
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4. Ship Insight 
 

 

Ghent methanol plant project launched 

 
Malcolm Latarche · 22 October 2020 
ShipInsight 

Fuels & Lubricants 

 
Ten private- and public-sector partners have marked the launch of the North-C-
Methanol project. Together the partners claim they will reduce annually the 
CO2 emissions by 140,000 tonnes and generate 44,000 tonnes of “green” 
methanol locally, which can be used as feedstock for the chemicals and 
renewables industries, as well as fuel for ships and trains. This CO2 reduction 
is equivalent to the carbon absorption of around 6 million trees per year. This 
project is expected to have the largest renewable hydrogen-to-methanol 
complex in the world. 

North-C-Methanol is the first large-scale demo plant which is part of the North-CCU-
Hub programme and represents an investment of €140m. The North-CCU-Hub 
programme has the long-term aim of realising an overall annual reduction in CO2 
emissions of 1 million tonnes in the North Sea Port. The ten private- and public-
sector partners signed the formal collaborative agreement for the North-C-Methanol 
project. That demonstrates the need for a sustainable perspective for the future. The 
private partners, together with PMV, will contribute a large part of the investment, and 
Flemish and European support is also being looked at. 

https://shipinsight.com/
https://shipinsight.com/articles/category/fuels-lubricants
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North-C-Methanol entails the construction of two large-scale demo plants and 
supporting infrastructure on the Rodenhuize peninsula. The first plant, a 65-MW 
electrolyser, is being erected on the ENGIE site and will convert water into green 
hydrogen and oxygen using wind power. Cedric Osterrieth, Director of thermal 
activities in Europe of ENGIE, says it is a logical choice. “We already have a direct, 
high-voltage grid link with renewable energy generated by the North Sea winds. We 
can use this energy to produce hydrogen, which in turn can serve as a renewable 
raw material.” 

The second plant, a Proman methanol plant on the Rodenhuize peninsula, will use 
this green hydrogen to convert the collected CO2 emissions of major local industrial 
players, such as ArcelorMittal, Alco Bio Fuel and Yara, into green methanol, also 
known as renewable methanol. The local chemicals and renewable fuel industries, 
such as Cargill, can in turn use the methanol as a “green” raw material and/or as a 
green fuel for marine vessels and railroads. David Cassidy, CEO of Proman, said, 
“We are excited to further develop methanol’s potential as a clean fuel for the future. 
Green methanol presents a significant opportunity to bridge the gap from fossil-based 
to renewable energy.” 

The North-C-Methanol project is a landmark example of sustainable industrial 
symbiosis: raw materials are extracted locally, and finished products and secondary 
flows are used locally. A new, circular economy will be created with waste from one 
enterprise used as a raw material by another one. All by-products of the methanol 
production process, such as oxygen, heat, and water, will also be recycled locally. 
This will ensure a unique and far-reaching industrial and circular integration. Of 
course, this will fully go hand in hand with the building of much supporting 
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infrastructure, such as new pipelines and storage tanks, in order to transport raw 
materials, by- and finished products to the correct location. Fluxys and Oiltanking are 
to be responsible for this, with Mitsubishi Power 

Besides the highly advanced integration of the various processes and among 
differing industrial partners, the North-C-Methanol project is also unique owing to its 
scale and its programme of innovation in the medium and long term. Indeed, it is 
expected that the electrolysis capacity will be six times greater than the largest 
system currently in use in the world. 

North-CCU-Hub expects a gradual increase of the North-C-Methanol capacity from 
65 MW in 2024 to 600 MW in 2030, as part of an evolving programme whereby new 
technologies, markets, and products such as ammonia, formic acid, fatty acids, 
esters, and proteins will gradually be developed and integrated. Expert partners 
UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE, and the Flemish spearheading 
clusters Catalisti and Flux50 are shaping these innovation pathways. 
 
 
 

 
Ship Insight, 22/10/2020 
Online link: https://shipinsight.com/articles/ghent-methanol-plant-project-launched  
 

 

 
 

5. Port News 
 

 

2020 October 22 12:13 

Multi-million-euro project transforms CO2 into green raw material in North Sea Port 

Ten private- and public-sector partners will at 12 pm on Wednesday 21 October mark the launch 

of the North-C-Methanol project. Together they will reduce annually the CO2 emissions by 140,000 

tons, the company said in its release. 

They will also generate 44,000 tons of “green” methanol locally, which can be used as feedstock 

for the chemicals and renewables industries, as well as fuel for ships and trains. This CO2 reduction 

is equivalent to the carbon absorption of around 6 million trees per year. This is a world-class 

project and is expected to have the largest renewable hydrogen-to-methanol complex in the world. 

 

North-C-Methanol is the first large-scale demo plant which is part of the North-CCU-Hub 

programme, and right now represents an investment of EUR 140 million. The North-CCU-Hub 

programme has the long-term aim of realising an overall annual reduction in CO2 emissions of 1 

https://shipinsight.com/articles/ghent-methanol-plant-project-launched
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million tons in North Sea Port. Today the ten private- and public-sector partners signed the formal 

collaborative agreement for the North-C-Methanol project. That demonstrates the need for a 

sustainable perspective for the future. The private partners, together with PMV, will contribute a 

large part of the investment, and Flemish and European support is also being looked at. 

 

North-C-Methanol entails the construction of two large-scale demo plants and supporting 

infrastructure on the Rodenhuize peninsula in North Sea Port. The first plant, a 65-MW electrolyser, 

is being erected on the ENGIE site. This hydrogen plant will convert water into green hydrogen 

and oxygen using wind power. Cedric Osterrieth, Director of thermal activities in Europe of ENGIE, 

says it is a logical choice. “We already have a direct, high-voltage grid link with renewable energy 

generated by the North Sea winds. We can use this energy to produce hydrogen, which in turn can 

serve as a renewable raw material.” 

The second plant, a Proman methanol plant on the Rodenhuize peninsula, will use this green 

hydrogen to convert the collected CO2 emissions of major local industrial players, such as 

ArcelorMittal, Alco Bio Fuel and Yara, into green methanol, also known as renewable methanol. 

The local chemicals and renewable fuel industries, such as Cargill, can in turn use the methanol as 

a “green” raw material and/or as a green fuel for marine vessels and railroads. David Cassidy, CEO 

of Proman, says: “We are excited to further develop methanol’s potential as a clean fuel for the 

future. Green methanol presents a significant opportunity to bridge the gap from fossil-based to 

renewable energy.” 

 

The North-C-Methanol project is a landmark example of sustainable industrial symbiosis: raw 

materials are extracted locally, and finished products and secondary flows are used locally. A new, 

circular economy will be created in North Sea Port: waste from one enterprise will be used as a 

raw material by another one. All by-products of the methanol production process, such as oxygen, 

heat, and water, will also be recycled locally. This will ensure a unique and far-reaching industrial 

and circular integration. Of course, this will fully go hand in hand with the building of much 

supporting infrastructure, such as new pipelines and storage tanks, in order to transport raw 

materials, by- and finished products to the correct location. Fluxys and Oiltanking are to be 

responsible for this, with Mitsubishi Power overseeing the integration and coordination of the entire 

construction process. 

“This project shows why Flanders can become a leader in sustainable innovation. With our ports 

and their industry, we are ideally positioned to invest in a circular and sustainable industry. It 

provides sustainable growth and new jobs and with this type of project we make a leap forward to 

a resilient Flanders. Moreover, it is also a step in the direction of becoming less dependent on fossil 

raw materials from abroad”, explains Flemish deputy prime minister Hilde Crevits. 

 

The Ghent part of North Sea Port is the ideal location. There is a large quantity of industrial CO2 

emissions to be captured, a high-voltage link, plus many potential buyers of green methanol. “This 

collaboration means we are consolidating our position in the sphere of the circular economy which 

already exists in the port”, explains CEO Daan Schalck of North Sea Port. “The port also has at its 

disposal extensive logistics activities, a massive storage capacity and links via the sea, inland 
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shipping, rail, and road.” Additionally, there exists within the North-CCU-Hub significant expertise 

in the field of chemical (bio-) technology. The City of Ghent and the Province of East Flanders are 

assisting in the facilitation of the project. PMV also supports the financial section. 

 

Besides the highly advanced integration of the various processes and among differing industrial 

partners, the North-C-Methanol project is also unique owing to its scale and its programme of 

innovation in the medium and long term. Indeed, it is expected that the electrolysis capacity will 

be six times greater than the largest system currently in use in the world. 

North-CCU-Hub expects a gradual increase of the North-C-Methanol capacity from 65 MW in 2024 

to 600 MW in 2030, as part of an evolving programme whereby new technologies, markets, and 

products such as ammonia, formic acid, fatty acids, esters, and proteins will gradually be developed 

and integrated. Expert partners UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE, and the Flemish 

spearheading clusters Catalisti and Flux50 are shaping these innovation pathways. 

 
 
 

 
Port News, 22/10/2020 
Online link: https://en.portnews.ru/news/303608/  
  

 
 
 
 
 

6. Business AM 
 

Gand accueille une usine transformant le 
CO2 en méthanol 

 
BUSINESS 

21/10/2020 | Kathy De Schrijver | 2 min de lecture 

https://en.portnews.ru/news/303608/
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L'entreprise Arcelor Mittal dans le port de Gand. (Isopix) 
Des acteurs industriels majeurs ont donné, mercredi, le coup 
d’envoi de la construction de North-C-Methanol à Gand, une 
installation qui doit, à partir de 2024, convertir chaque année 
140.000 tonnes de CO2 en méthanol vert. Ce dernier doit 
ensuite être utilisé par des bateaux ou trains. 

Cet investissement de 140 millions d’euros est la première étape 
d’un programme qui doit recycler un million de tonnes de CO2 dans 
le North Sea Port et réaliser ainsi une réduction des émissions de 
‘classe mondiale’.  

Les installations seront situées sur la péninsule de Rodenhuize, 
près de Gand, entourées d’autres sites et industries qui joueront un 
rôle-clé dans le projet à l’avenir. Une usine d’hydrogène sera 
construite sur les terrains du groupe énergétique français Engie. Là, 
l’eau sera convertie en hydrogène vert et en oxygène via l’énergie 
éolienne avec un électrolyseur de 65 mégawatts.  

Une usine de méthanol utilisera cet hydrogène vert pour convertir 
les émissions de CO2 de grands acteurs industriels locaux tels 
qu’ArcelorMittal, Alco Bio Fuel et Yara en méthanol vert. 

https://fr.businessam.be/pourquoi-lhydrogene-est-il-soudainement-devenu-la-vedette-de-lenergie-durable/
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Business AM, 22/10/2020 
Online link: https://fr.businessam.be/gand-accueille-une-usine-transformant-le-co2-en-
methanol/  
 

 
 
 
 

7. Green Port 
 

METHANOL PROJECT LAUNCHES TO CUT CO2 

The North-C-Methanol project will transform CO2 into green raw material in North Sea Port.  

CO2 emissions could be cut by 140,000t annually with the launch of a new green 
methanol project at a European port. 

The North-C-Methanol project entails the construction of two large-scale demo plants and 
supporting infrastructure on the Rodenhuize peninsula in North Sea Port. The first plant, a 
65MW electrolyser, is being erected on the ENGIE site. This hydrogen plant will convert 
water into green hydrogen and oxygen using wind power. 

Cedric Osterrieth, director of thermal activities in Europe at Engie, said: “We already have a 
direct, high-voltage grid link with renewable energy generated by the North Sea winds. We 

https://fr.businessam.be/gand-accueille-une-usine-transformant-le-co2-en-methanol/
https://fr.businessam.be/gand-accueille-une-usine-transformant-le-co2-en-methanol/
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can use this energy to produce hydrogen, which in turn can serve as a renewable raw 
material.” 

Proman methanol plant 

The second plant, a Proman methanol plant on the Rodenhuize peninsula, will use the green 
hydrogen to convert the collected CO2 emissions of major local industrial players into green 
methanol, with the aim of generating 44,000t of green methanol annually. This can be used 
as feedstock for the chemicals and renewables industries, as well as fuel for ships and trains. 

Ten private and public-sector partners are involved in the project, part of the North-CCU-Hub 
programme. 

Supporting infrastructure such as new pipelines and storage tanks will be built by Fluxys and 
Oiltanking, with Mitsubishi Power overseeing the entire construction process. 

Supporting the development of a circular economy in the port, waste from one enterprise will 
be used as a raw material by another one. All by-products of the methanol production 
process will be recycled locally. 

 
 
 

 
Green Port, 21/10/2020 
Online link: https://www.greenport.com/news101/energy-and-technology/methanol-
project-launches-to-cut-co2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Riviera 
 

https://www.greenport.com/news101/energy-and-technology/methanol-project-launches-to-cut-co2
https://www.greenport.com/news101/energy-and-technology/methanol-project-launches-to-cut-co2
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Partners press the button on offshore 
wind to green methanol project 
22 Oct 2020by David Foxwell 
 

Ten private and public sector partners have launched a 

project that will use renewable electricity from offshore wind 

to produce renewable or ‘green’ methanol 

The North-C-Methanol project aims to reduce annual CO2 emissions by 140,000 

tonnes and generate 44,000 tonnes of green methanol that can be used as feedstock 

for the chemicals and other industries, as well as fuel for ships and trains. 

North-C-Methanol is the first large-scale demonstration in the North-CCU-Hub 

programme, which has the long-term aim of realising an overall annual reduction in 

CO2 emissions of 1M tonnes. 

North-C-Methanol entails the construction of two large-scale demonstration plants 

and supporting infrastructure on the Rodenhuize peninsula in North Sea Port. The 

first facility, a 65-MW electrolyser, is being erected on a site owned by Engie. 

Here, water will be converted into green hydrogen and oxygen using electricity from 

offshore wind. 
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Engie director of thermal activity Europe Cedric Osterrieth said, “We already have a 

direct, high-voltage grid connection with renewable energy generated in the North 

Sea. We can use this energy to produce hydrogen, which in turn can serve as a 

renewable raw material.” 

The second plant, a Proman methanol plant on the Rodenhuize peninsula, will use 

the green hydrogen produced at the Engie site to convert CO2 emitted by local 

industrial players such as ArcelorMittal, Alco Bio Fuel and Yara, into green methanol. 

In turn, chemicals and renewable fuel companies in the region such as Cargill can use 

the methanol as a green raw material and/or as a fuel for vessels and trains. 

All of the by-products of the methanol production process, such as oxygen, heat, and 

water, will also be recycled. 

Flemish deputy prime minister Hilde Cevits said the project “shows why Flanders can 

become a leader in sustainable innovation. With our ports and their industry, we are 

ideally positioned to invest in a circular and sustainable industry. It provides 

sustainable growth and new jobs and with this type of project we make a leap 

forward to a resilient Flanders. Moreover, it is also a step in the direction of 

becoming less dependent on fossil raw materials from abroad.” 

North-CCU-Hub expects a gradual increase in the capacity of the North-C-Methanol 

hub from 65 MW in 2024 to 600 MW in 2030. 

The partners in the project include Engie, PMV, Proman, Mitsubishi Power, North 

Sea Port, POM, Oiltanking, Fluxys, Alco Bio Fuel and ArcelorMittal. 

 
 
 

 
Riviera, 22/10/2020 
Online link: https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/partners-
press-the-button-on-offshore-wind-to-green-methanol-project-61379  
 

 

 
 
 

https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/partners-press-the-button-on-offshore-wind-to-green-methanol-project-61379
https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/partners-press-the-button-on-offshore-wind-to-green-methanol-project-61379
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9. Agro & Chemistry 
 

North-C-Methanol: largest installations worldwide 

€ 140 Mio project 
transforms CO2 into 
green raw material in 
North Sea Port 

Ten private and public partners launched the North-C-Methanol project on 21 October. 
Together they will reduce CO2 emissions by 140,000 tons annually (the equivalent of the 
CO2 amount 6 million trees will absorb in a year) and produce 44,000 tons of green 
methanol. It will be used by the local chemical and renewable energy industries and can 
serve as fuel for ships and trains. 

Editorial office / Ghent 
North-C-Methanol will be the first large-scale demo plant as part of the North-CCU-Hub program, 
immediately generating an investment of € 140 million. The project provides for the construction 
of two large-scale demo plants and supporting infrastructure on the Rodenhuize peninsula in 
North Sea Port. 

 

Hydrogen plant 
The first installation, a 65 megawatt electrolyser, will be erected on ENGIE’s sites. This hydrogen 
plant will convert water into green hydrogen and oxygen via wind energy and has a capacity that 
is 6 times larger than the largest system currently active worldwide. 
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Cedric Osterrieth, ENGIE’s director of thermal activities in Europe, says the location is a logical 
choice. “We already have a direct high-voltage grid connection with renewable energy, extracted 
from the wind in the North Sea. We can use that energy to produce hydrogen, which in turn can 
serve as a sustainable raw material.” 

North-CCU-Hub provides for a gradual upscaling of the North-C-Methanol capacity from 65 MW 
in 2024 to 600 MW in 2030. 

Methanol plant 
The second installation, a Proman methanol plant on the Rodenhuize peninsula, will use this 
green hydrogen to convert the captured CO2 emissions of large local industrial players such as 
ArcelorMittal, Alco Bio Fuel and Yara into green methanol. The local chemical industry and 
renewable fuel industry, to which Cargill belongs, uses the methanol as a green raw material 
and/or as green fuel for ships and trains. “Green methanol represents a significant opportunity to 
bridge the gap from fossil to renewable energy,” said David Cassidy, CEO of Proman. 

All by-products of methanol production such as oxygen, heat and water are also reused locally. 
This ensures a unique and far-reaching industrial and circular integration. This is accompanied by 
the construction of supporting infrastructure, such as new pipelines and storage tanks. Fluxys 
and Oiltanking will be responsible for this. Mitsubishi Power ensures the integration and 
coordination of the entire construction process. 

Flanders frontrunner 
“This project shows why we can become a leader in sustainable innovation with Flanders. With 
our ports and industry, we are ideally positioned to invest in a circular and sustainable industry. It 
ensures sustainable growth and new jobs and with these types of projects we are making a leap 
forward towards a resilient Flanders. Moreover, it is also a step in the direction of becoming less 
dependent on fossil raw materials from abroad,” said Flemish Deputy Prime Minister Hilde 
Crevits. 

In the Ghent part of North Sea Port, there are a lot of industrial CO2 emissions that can be 
captured, a high-voltage connection and there are many potential buyers of green methanol. 
“With this collaboration we strengthen our position in the field of the circular economy that we 
already have in the port,” says North Sea Port CEO Daan Schalck. “The port also has extensive 
logistics activities, an enormous storage capacity and connections by sea, inland shipping, rail 
and road.” In addition, a strong knowledge cluster around chemical (bio) technology is present 
within the North CCU Hub. The city of Ghent and the Province of East Flanders are helping to 
facilitate the project. PMV supports the financial part. 

An innovation program in which new technologies, markets and products such as ammonia, 
formic acid, fatty acids, esters and proteins will be gradually developed and integrated. 
Knowledge partners UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE and the Flemish spearhead 
clusters Catalisti and Flux50 give shape to these innovation processes. 

New value chains 
The North-CCU-Hub program is aimed at building new value chains in North Sea Port using CO2 
as a raw material within a bio-based economy. The ambition is to achieve a total annual emission 
reduction of 1 million tons of CO2 in the long term. The partnership includes players from various 
sectors: steel (ArcelorMittal), energy (ENGIE, Terranova Solar), new raw materials (Renewi), 
chemicals (Cargill, Eastman, Oleon, AlcoBioFuel), logistics (Fluxys, Oiltanking) and transport 
(Anglo Belgian Corporation ). Local and regional authorities (City of Ghent, Province of East 
Flanders, POM East Flanders) and the port company North Sea Port support the whole together 
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with knowledge and innovation partners (UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE, 
Catalisti and Flux50) and investment partner PMV. 

 
 

 
Agro & Chemistry, 22/10/2020 
Online link: https://www.agro-chemistry.com/news/e-140-mio-project-transforms-co2-into-
green-raw-material-in-north-sea-port/  
 

 

 
 
 

10. ICIS 
 
Swiss Proman, partners plan hydrogen-to-methanol complex in Belgium  
  
Swiss industrial group Proman and nine private and public sector partners have agreed on plans for a 
hydrogen-to-methanol complex at the Rodenhuize peninsula of the North Sea Port in Belgium, 
Proman said on Wednesday. 
  
The project, called North-C-Methanol, involves building a 65MW electrolyser fed by renewable 
power, and a 44,000 tonne/year methanol plant, Proman said. 
  
The methanol can be used as a feedstock by the local chemical industry, and as a sustainable fuel for 
ships, road vehicles and trains. 
  
“In response to the European Green Deal and the ambitious goals of the Paris Climate Agreement, 
this project will create a new circular economy in the North Sea Port area, with waste material from 
production sites utilised by other businesses,” it added. 
  
Proman did not comment on the project’s costs or timelines for construction and startup. 
  
Project partners also include ArcelorMittal, Alco Bio Fuel and Yara, among others, Proman said. 
  
The company is described as an integrated industrial group, as well as the world’s second largest 
methanol producer and one of the ten top fertilizer companies. 
 
 

 
 
 

https://www.agro-chemistry.com/news/e-140-mio-project-transforms-co2-into-green-raw-material-in-north-sea-port/
https://www.agro-chemistry.com/news/e-140-mio-project-transforms-co2-into-green-raw-material-in-north-sea-port/
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ICIS, 22/10/2020 
Online link: https://www.icis.com/explore/?s=proman  
 

 

 
 

11. S&P Global Platts  
 

Proman to build world's largest green methanol plant in Belgium  
  
Methanol producer Proman announced it will join nine partners to build the largest renewable 
hydrogen-to-methanol complex in the world on the Rodenhuize peninsula of the North Sea Port in 
Belgium, the company said in a press release on Oct. 21. 
  
The methanol plant will use green hydrogen as feedstock generated by a 65-MW electrolyzer to 
convert the collected carbon dioxide emissions of major local industrial players, such as 
ArcelorMittal, Alco Bio Fuel and Yara, into green methanol. 
  
The complex, called North-C-Methanol, aims to reduce annual carbon dioxide emissions by 140,000 
mt while generating 44,000 mt of renewable methanol. 
  
The capacity could be increased from 65 MW in 2024 to 600 MW by 2030, with a planned expansion 
into new products including ammonia. 
  
Renewable methanol can be used as a chemical feedstock or as a sustainable fuel. 
  
This is Proman's first methanol plant in Europe and its first renewable power-to-methanol plant in 
the world. 
 
 
 

Engie advances scaledup green hydrogen projects in Belgium, France 
  
**North-C-Methanol plans 65 MW electrolyzer at Ghent 
**Part of North-CCU Hub; Eur140 million investment required 
**Emil'Hy at French coal plant with up to 100 MW potential 
  
Engie is advancing green hydrogen projects with partners in Belgium and France, the company said 
Oct. 21, announcing plans for a 65 MW electrolyzer at its Rodenhuize biomass plant outside Ghent. 
  
A day earlier the French energy company had teamed up with EPH subsidiary Gazel Energie on a 
green hydrogen project at the Emile Huchet coal plant site in northeast France. 
  
In Belgium, Engie and nine public and private partners plan to invest Eur140 million in North C-
Methanol, to be a first large-scale demonstration plant under the North-CCU-Hub program. 
  
Regional and European support is envisaged with PMV, the investment company for the Flanders 
region, already involved. 

https://www.icis.com/explore/?s=proman
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The next important milestone for the project will be the submission of the application for the EU ETS 
Innovation Fund, which could mean significant financial support for the project, it said. 
  
Ultimately the program aims to cut emissions of 1 million mt/year CO2 in the region with the North 
Sea Port company, a key stakeholder involving the port of Ghent as well as southern Dutch ports. 
  
North-C-Methanol is to develop a 65 MW electrolyzer at Engie's 205 MW Rodenhuize biomass plant, 
transforming 440 GWh/year of wind power and water into 8,600 mt/year of green hydrogen, it said. 
  
"We already have a direct connection to the high voltage grid with renewable energy produced from 
North Sea wind," said Engie's head of thermal activities Cedric Osterrieth. 
  
A methanol plant on the Rodenhuize site owned by Proman would then use the green hydrogen to 
convert CO2 emissions captured by local industrial players such as ArcelorMittal, Alco Bio Fuel and 
Yara into green methanol, to be used in ships and trains. 
  
"We are excited to further develop the potential of methanol as a clean fuel of the future. Green 
methanol offers an important opportunity to bridge the gap between fossil fuels and renewables," 
Proman CEO David Cassidy said. 
  
The wider North-CCU-Hub project aims to scale up to 300 MW electrolysis by 2028 and 600 MW by 
2030. 
  
A Belgian consortium of gas grid operator Fluxys, wind developer Parkwind and Eoly plan to build a 
25 MW electrolyzer at Zeebrugge by 2023. 
 

 

 
S&P Global Platts, 22/10/2020 
2 paywalled articles 
 

 

12. Chemical Engineering 
 

MAJOR GREEN-METHANOL COMPLEX 

TO BE BUILT IN BELGIUM 

By Mary Page Bailey | October 26, 2020 

Ten private-and public-sector partners have launched the North-C-Methanol project. 

Together, they will reduce CO2 emissions by 140,000 tons annually and generate 44,000 tons 

of “green” methanol locally, which can be used as feedstock for the chemicals and renewables 

industries, as well as fuel for ships and trains. This CO2 reduction is equivalent to the carbon 

https://www.chemengonline.com/major-green-methanol-complex-to-be-built-in-belgium/northccuhub.eu
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absorption of around 6million trees per year. This is a world-class project and is expected to 

represent the largest renewable hydrogen-to-methanol complex in the world. 

The ten partners comprising the project are: ArcelorMittal; Alco 

Biofuel; ENGIE; Fluxys; Oiltanking; Development Agency East-Flanders (POM); North Sea 

Port; Mitsubishi Power; Proman; and PMV. 

North-C-Methanol is the first large-scale demo plant which is part of the North-CCU-Hub 

program, and right now represents an investment of EUR 140 million.The North-CCU-Hub 

program has the long-term aim of realizing an overall annual reduction in CO2 emissions of 1 

million tons in North Sea Port. 

North-C-Methanol entails the construction of two large-scale demo plants and supporting 

infrastructure on the Rodenhuize peninsula in North Sea Port in Belgium. The first plant, a 

65-MW electrolyzer, is being erected on the ENGIE site at the port. This hydrogen plant will 

convert water into green hydrogen and oxygen using wind power. 

Also in the North Sea Port, other sustainability-focused projects include a 25-MW 

electrolyzer provided by  Volt H2, as well as a cross-industry carbon-capture 

collaboration involving Dow, Yara and several other partners. 

Cedric Osterrieth, Director of thermal activities in Europe of ENGIE, says it is a logical 

choice. “We already have a direct, high-voltage grid link with renewable energy generated by 

the North Sea winds. We can use this energy to produce hydrogen, which in turn can serve as 

a renewable raw material.” 

The second plant, a Proman methanol plant on the Rodenhuize peninsula, will use this green 

hydrogen to convert the collected CO2 emissions of major local industrial players, such as 

ArcelorMittal, Alco Bio Fuel and Yara, into green methanol, also known as renewable 

methanol. The local chemicals and renewable fuel industries, such as Cargill, can in turn use 

the methanol as a “green” raw material and/or as a green fuel for marine vessels and railroads. 

David Cassidy, CEO of Proman, says: “We are excited to further develop methanol’s 

potential as a clean fuel for the future. Green methanol presents a significant opportunity to 

bridge the gap from fossil-based to renewable energy.” 

The North-C-Methanol project is a landmark example of sustainable industrial symbiosis: raw 

materials are extracted locally, and finished products and secondary flows are used locally. A 

new, circular economy will be created in North Sea Port: waste from one enterprise will be 

used as a raw material by another one. All by-products of the methanol production process, 

such as oxygen, heat, and water, will also be recycled locally. This will ensure a unique and 

far-reaching industrial and circular integration. Of course, this will fully go hand in hand with 

the building of much supporting infrastructure, such as new pipelines and storage tanks, in 

order to transport raw materials, by-and finished products to the correct location. Fluxys and 

Oiltanking are to be responsible for this, with Mitsubishi Power overseeing the integration 

and coordination of the entire construction process. 

http://www.arcelormittal.com/
http://www.alcobiofuel.com/
http://www.alcobiofuel.com/
https://corporate.engie.be/en
https://www.fluxys.com/
https://www.oiltanking.com/
https://www.pomov.be/
https://www.northseaport.com/
https://www.northseaport.com/
https://www.power.mhi.com/
http://www.proman.org/
http://www.pmv.eu/
https://www.chemengonline.com/electrolyzer-technologies-green-hydrogen/
https://www.chemengonline.com/volth2-to-install-25-mw-electrolysis-unit-for-north-sea-port-green-h2-project/
https://www.chemengonline.com/dow-arcelormittal-yara-and-more-join-cross-border-carbon-capture-consortium/
https://www.chemengonline.com/dow-arcelormittal-yara-and-more-join-cross-border-carbon-capture-consortium/
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“This project shows why Flanders can become a leader in sustainable innovation. With our 

ports and their industry, we are ideally positioned to invest in a circular and sustainable 

industry. It provides sustainable growth and new jobs and with this type of project we make a 

leap forward to a resilient Flanders. Moreover, it is also a step in the direction of becoming 

less dependent on fossil raw materials from abroad,” explains Flemish deputy prime minister 

Hilde Crevits. 

The Ghent part of North Sea Port is the ideal location for such a project. There is a large 

quantity of industrial CO2 emissions to be captured, a high-voltage link, plus many potential 

buyers of green methanol. 

“This collaboration means we are consolidating our position in the sphere of the circular 

economy which already exists in the port,” explains CEO Daan Schalck of North Sea Port. 

“The port also has at its disposal extensive logistics activities, a massive storage capacity and 

links via the sea, inland shipping, rail, and road.” Additionally, there exists within the North-

CCU-Hub significant expertise in the field of chemical (bio-) technology. The City of Ghent 

and the Province of East Flanders are assisting in the facilitation of the project. PMV also 

supports the financial section. Impact on a global scale Besides the highly advanced 

integration of the various processes and among differing industrial partners, the North-C-

Methanol project is also unique owing to its scale and its program of innovation in the 

medium and long term. Indeed, it is expected that the electrolysis capacity will be six times 

greater than the largest system currently in use in the world. 

North-CCU-Hub expects a gradual increase of the North-C-Methanol capacity from 65MW in 

2024 to 600 MW in 2030, as part of an evolving program whereby new technologies, markets, 

and products such as ammonia, formic acid, fatty acids, esters, and proteins will gradually be 

developed and integrated. Expert partners UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE, 

and the Flemish spearheading clusters Catalisti and Flux50 are shaping these innovation 

pathways. 
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14. Nieuwsblad Transport 
 

North Sea Port gaat CO2 via waterstof omtoveren tot 
methanol 

CIRCULAIR 
In North Sea Port worden twee grootschalige demofabrieken gebouwd om CO2-
emissie te verminderen en groene methanol aan te maken. De ene fabriek is een 
waterstoffabriek die water via windenergie omzet in groene waterstof en 
zuurstof. De andere is een methanolfabriek die de groene waterstof gebruikt om 
de opgevangen CO2-uitstoot van industriële spelers om te zetten naar groene 
methanol. 
NATHALIE VAN HERK Stuur een e-mail 23 oktober 2020 16:29 

https://chemweek.com/CW/Document/114833/Project-launched-to-build-green-methanol-hydrogen-plants-in-Belgium
https://chemweek.com/CW/Document/114833/Project-launched-to-build-green-methanol-hydrogen-plants-in-Belgium
mailto:Nathalie.van.Herk@promedia.nl
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TwitterFacebookLinkedIn 

 
Tien private en publieke partners, waaronder het havenbedrijf North Sea Port, zijn een 
samenwerking gestart om jaarlijks de CO2-uitstoot met 140.000 ton te verminderen en 
44.000 ton groene methanol aan te maken voor de lokale chemische en duurzame 
energie-industrieën. Maar ook als brandstof voor schepen en treinen. Ter vergelijking, 
bijna zes miljoen bomen zorgen per jaar voor dezelfde hoeveelheid CO2-reductie. Vorige 
week is het startschot gegeven voor het North-C-Methanol project. 

Waterstof 

North-C-Methanol is het eerste grootschalige demonstratieproject van North-CCU-Hub. 
De laatste is opgezet om de Europese Green Deal in de praktijk te laten slagen door 
projecten te starten die gericht zijn op verduurzaming. Er is een investering mee 
gemoeid van 140 miljoen euro om het project North-C-Methanol te realiseren. De 
private partners, waaronder energiebedrijf Engie, dragen samen met 
Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) een groot deel van de investeringen. PMV is 
een zelfstandige investeringsmaatschappij opgericht door de Vlaamse overheid. Ook 
wordt er gekeken naar Vlaamse en Europese steun. 

Volgens het havenbedrijf is het een primeur voor North Sea Port dat het de grootste 
capaciteit van elektrolyse heeft ter wereld. Eektrolyse zet elektrische energie om in 
waterstof. De elektrolysecapaciteit van het project is maar liefst zes keer omvangrijker is 
dan het grootste systeem dat momenteel wereldwijd actief is. 

Twee fabrieken 

North-C-Methanol voorziet in de bouw van twee grootschalige demofabrieken en 
ondersteunende infrastructuur op het schiereiland Rodenhuize in North Sea Port. De 
eerste installatie, een elektrolyser van 65 megawatt, wordt opgetrokken op de terreinen 
van Engie. Deze waterstoffabriek zet water via windenergie om in groene waterstof en 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.nieuwsbladtransport.nl%2Fhavens%2F2020%2F10%2F23%2Fnorth-sea-port-gaat-co2-via-waterstof-omtoveren-tot-methanol%2F&text=North%20Sea%20Port%20gaat%20CO2%20via%20waterstof%20omtoveren%20tot%20methanol%20%7C%20Nieuwsblad%20Transport
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.nieuwsbladtransport.nl%2Fhavens%2F2020%2F10%2F23%2Fnorth-sea-port-gaat-co2-via-waterstof-omtoveren-tot-methanol%2F&text=North%20Sea%20Port%20gaat%20CO2%20via%20waterstof%20omtoveren%20tot%20methanol%20%7C%20Nieuwsblad%20Transport
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.nieuwsbladtransport.nl%2Fhavens%2F2020%2F10%2F23%2Fnorth-sea-port-gaat-co2-via-waterstof-omtoveren-tot-methanol%2F
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zuurstof. Cedric Osterrieth, directeur van de thermische activiteiten in Europa van 
Engie, noemt het een logische keuze. ‘We hebben al een directe 
hoogspanningsnetconnectie met hernieuwbare energie, gewonnen uit de wind op de 
Noordzee. Die energie kunnen we gebruiken om waterstof te produceren, die op zijn 
beurt als duurzame grondstof kan dienen.’ 

De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman (een bedrijf gespecialiseerd in 
de bouw van grote industriële projecten) op het schiereiland Rodenhuize, gebruikt de 
groene waterstof om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers 
zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. De lokale 
chemische industrie en hernieuwbare brandstofindustrie, waartoe onder andere het 
agro-industriële concern Cargill behoort, neemt de methanol op haar beurt af als groene 
grondstof of als groene brandstof voor schepen en treinen. David Cassidy, CEO van 
Proman, ziet er brood in om ‘het potentieel van methanol als zuivere brandstof voor de 
toekomst verder te ontwikkelen. Groene methanol biedt een belangrijke kans om de 
kloof te overbruggen van fossiele naar hernieuwbare energie.’ 

Lokaal 

Het onderliggende idee van het project is dat de grondstoffen lokaal worden gewonnen 
en de eindproducten lokaal worden ingezet. Op die manier wordt in North Sea Port een 
eigen nieuwe circulaire economie gecreëerd, met andere woorden afval van het ene 
bedrijf vormt grondstof voor een ander bedrijf. Alle nevenproducten van de 
methanolproductie zoals zuurstof, warmte en water worden ook lokaal hergebruikt. 
Maar dit kan niet zonder de bouw van heel wat ondersteunende infrastructuur zoals 
nieuwe pijpleidingen en opslagtanks om grondstoffen, neven- en eindproducten op de 
juiste locatie te brengen. Fluxys (regelt onder andere het transport van grote volumes 
aardgas naar grote industriële afnemers) en Oiltanking (logistiek dienstverlener van 
tankterminals voor aardolieproducten, chemicaliën en gassen) gaan hiermee aan de 
slag. Mitsubishi Power (biedt energieoplossingen voor de energie-industrie) zorgt voor 
de integratie en coördinatie van het hele bouwproces. 

CEO Daan Schalck van North Sea Port zegt dat ‘deze samenwerking de positie van North 
Sea Port verstevigt op het gebied van circulaire economie die het havenbedrijf al in de 
haven heeft’. 

Methanol 

Methanol heeft interessante eigenschappen om als alternatieve brandstof te gebruiken: 
lage verbrandingstemperatuur, hoge verdampingswarmte en een hoge vlamsnelheid. 
Hierdoor kan de brandstof gebruikt worden als onderdeel van een mengsel (met 
bijvoorbeeld diesel) of in pure vorm. Omdat het als onderdeel van een mengsel gebruikt 
kan worden, wordt de overstap van ‘vieze’ brandstoffen naar ‘schone’ brandstoffen 
makkelijker. Zo kan stap voor stap de overgang naar volledig emissieloos plaatsvinden. 
Methanol kan ook gebruikt worden in verbrandingsmotoren of in methanol 
brandstofcellen. Groene methanol is een duurzaam alternatief voor fossiele 
brandstoffen, is in grote hoeveelheden beschikbaar en kan makkelijk verwerkt, 
getransporteerd en opgeslagen worden. 
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Momenteel wordt methanol gebruikt als brandstof voor racewagens. Voor de North Sea 
Port regio is het interessant dat met een vrij eenvoudige ombouw van bestaande 
motoren, methanol als alternatieve scheepsbrandstof voor grote schepen kan worden 
gebruikt. Ook spoorwegtransport aangedreven door methanol wordt in de nabije 
toekomst mogelijk. Bovendien resulteert de verbranding van methanol, in vergelijking 
met fossiele brandstoffen, in lage emissies van stikstofcomponenten, 
zwavelcomponenten en fijnstof. 

 
 

 
Nieuwsblad Transport, 23/10/2020 
Online link: https://www.nieuwsbladtransport.nl/havens/2020/10/23/north-sea-port-gaat-
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15. PortalPortuario 
 
 
 

North Sea Port lanza proyecto para 
convertir CO2 en metanol “verde”  
¿Encontraste un error? Avísanos  
 23 Octubre, 2020 

Por Redacción PortalPortuario.cl 
@PortalPortuario 

 

North Sea Port es parte del consorcio de 10 empresas de los sectores público y privado que 

lanzaron el proyecto North-C-Methanol, con el cual se busca reducir anualmente las emisiones 

de CO2 en 140.000 toneladas. 

https://www.nieuwsbladtransport.nl/havens/2020/10/23/north-sea-port-gaat-co2-via-waterstof-omtoveren-tot-methanol/?gdpr=accept
https://www.nieuwsbladtransport.nl/havens/2020/10/23/north-sea-port-gaat-co2-via-waterstof-omtoveren-tot-methanol/?gdpr=accept
https://portalportuario.cl/north-sea-port-lanza-proyecto-para-convertir-co2-en-metanol-verde/#popup
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También generarán 44.000 toneladas de metanol “verde” a nivel local, que se puede utilizar como 

materia prima para las industrias químicas y renovables, así como combustible para barcos y trenes. 

North-C-Methanol es la primera planta de demostración a gran escala que forma parte del programa 

North-CCU-Hub , y representa una inversión de 140 millones de euros. El programa North-CCU-

Hub tiene el objetivo a largo plazo de lograr una reducción anual general de las emisiones de CO2 

de un millón de toneladas en North Sea Port. 

North-C-Methanol implica la construcción de dos plantas de demostración a gran escala e 

infraestructura de apoyo en la península de Rodenhuize en North Sea Port. 

La primera planta, un electrolizador de 65 MW, se está construyendo en el sitio de ENGIE. Esta 

planta de hidrógeno convertirá el agua en hidrógeno verde y oxígeno utilizando energía eólica. 

Cedric Osterrieth, director de actividades térmicas en Europa de ENGIE, dice que “ya 

tenemos un enlace directo a la red de alto voltaje con energía renovable generada por los vientos 

del Mar del Norte. Podemos utilizar esta energía para producir hidrógeno, que a su vez puede servir 

como materia prima renovable”. 

La segunda planta, una planta de metanol Proman en la península de Rodenhuize, utilizará este 

hidrógeno verde para convertir las emisiones de CO2 recolectadas de los principales actores 

industriales locales, como ArcelorMittal, Alco Bio Fuel y Yara, en metanol verde, también 

conocido como metanol renovable. 

Las industrias locales de productos químicos y combustibles renovables, como Cargill, pueden a su 

vez utilizar el metanol como materia prima “verde” o como combustible verde para embarcaciones 

y ferrocarriles. 

 

 
 
 

 
PortalPortuario, 23/10/2020 
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Online link: https://portalportuario.cl/north-sea-port-lanza-proyecto-para-convertir-co2-en-
metanol-verde/  
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