
NEWS Release
Vopak bereidt zich voor op import groene ammonia in North
Sea Port

Vlissingen, 11 Oktober 2022

Inspelend op de groeiende vraag naar duurzame grondstoffen en energie worden momenteel bij
Vopak Terminal Vlissingen voorbereidingen getroffen voor de opslag van groene ammonia. Een
tweetal bestaande gekoelde LPG opslagtanks, met een capaciteit van elk 55.000 cbm, kan
hiervoor gereed gemaakt worden. Ligplaatsen, leidingen en overige infrastructuur zijn aanwezig.
Tevens is er ruimte beschikbaar voor uitbreidingen en andere industriële activiteiten zoals een
installatie om de ammonia weer om te zetten naar groene waterstof. De locatie zal worden
aangesloten op het Noordwest Europese waterstof-netwerk waarmee Nederland, België en
Duitsland kunnen worden beleverd.

Vopak Terminal Vlissingen is strategisch gelegen de North Sea Port in de Schelde-Delta regio.
De industrie in die regio, verenigd in Smart Delta Resources, vormt op dit moment het grootste
waterstofcluster van de Benelux. Tevens vindt in het Nederlandse deel ruim een vijfde van de
Nederlandse industriële CO2-emissie plaats. Verduurzaming kan hier een flinke bijdrage
leveren aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

Alexander Fokker, Managing Director Vopak Terminal Vlissingen: "Door onze bestaande
infrastructuur kunnen we klanten een snelle en economische oplossing bieden. Tevens hebben
we de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Binnen Vopak hebben we inmiddels ruime ervaring
met het veilig opslaan van ammonia, een product waarbij aanvullende veiligheidsmaatregelen in
acht moeten worden genomen."

Ammonia als waterstofdrager
Naast de productie van groene waterstof in Nederland, zal er in Noordwest-Europa ook
behoefte zijn aan grootschalige import van groene waterstof om aan alle toekomstige vraag te
kunnen voldoen. Groene ammonia als waterstofdrager zal hierin een belangrijke rol spelen.
Waterstof kan na verbinding met stikstof in de vorm van ammonia in grotere hoeveelheden
worden getransporteerd, opgeslagen en weer worden omgezet naar groene waterstof.
Daarnaast is groene ammonia ook direct toepasbaar als CO2-vrije brandstof voor bijvoorbeeld
de scheepvaart of als grondstof voor onder andere de productie van kunstmest.

De definitieve investeringsbeslissing zal onder andere worden genomen op basis van markt
interesse.
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About Royal Vopak
Royal Vopak is the world’s leading independent tank storage company. We store vital products
with care. With over 400 years of history and a focus on sustainability, we ensure safe, clean
and efficient storage and handling of bulk liquid products and gases for our customers. By doing
so, we enable the delivery of products that are vital to our economy and daily lives, ranging from
chemicals, oils, gases and LNG to biofuels and vegoils. We are developing key infrastructure
solutions for the world’s changing energy and feedstock systems, while simultaneously investing
in digitalization and innovation. Vopak is listed on the Euronext Amsterdam and is
headquartered in Rotterdam, the Netherlands. For more information, please visit vopak.com.

For more information please contact:

Vopak Press: Liesbeth Lans - Manager External Communication,
e-mail: global.communication@vopak.com

Vopak Analysts and Investors: Fatjona Topciu - Head of Investor Relations,
e-mail: investor.relations@vopak.com
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