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Investeringsplannen Saoedische chemiebedrijf ERS in de
Antwerpse haven bewijzen slagkracht chemische industrie
Sectorfederatie essenscia verheugd met unieke investering
in toekomstgerichte en duurzame chemie
Brussel, 5 mei 2015 – essenscia, de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life
sciences, reageert verheugd op de investeringsplannen van het Saoedische chemiebedrijf
Energy Recovery Systems (ERS) in de Antwerpse haven. “Deze mogelijke miljardeninvestering
illustreert de economische slagkracht en de internationale aantrekkingskracht van de
chemische industrie in ons land”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia
vlaanderen.
Het aangekondigde investeringsproject van ERS bewijst dat de chemiecluster in de Antwerpse
haven over heel wat troeven beschikt om buitenlandse investeerders aan te trekken: de
centrale geografische ligging, de sterke logistieke uitbouw van de haven, de aanwezigheid van
excellente knowhow in chemie en de beschikbaarheid van hoogopgeleide medewerkers.
“Investeerders vinden er ook opportuniteiten voor synergiën en afzetmarkten in de Antwerpse
haven en in Europa”, zegt Frank Beckx.
“Het zou een unieke investering betekenen voor de chemische industrie in West-Europa, en
voor de Antwerpse haven in het bijzonder. De plannen van ERS zetten Vlaanderen en België
op de kaart als een toonaangevende chemiecluster van wereldklasse en dat in een markt waar
vandaag vooral geïnvesteerd wordt in nieuwe greenfield-investeringen in de VS en Azië. Dit
project bewijst dat de chemische industrie ook in ons land een innovatieve en duurzame
toekomst heeft met kansen op groei en extra tewerkstelling”, aldus Frank Beckx.
essenscia wil samen met partners als het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Flanders
Investment & Trade (FIT) de plannen van ERS ten volle ondersteunen om het project ook
effectief te realiseren in de Antwerpse haven. ERS is gespecialiseerd in de ontwikkeling van
circulaire economie-activiteiten met de klemtoon op ‘waste-to-chemicals’-projecten. Deze
innovatieve technologie past in de transitie naar een toekomstgerichte en duurzame chemie in
Vlaanderen en België door het valoriseren van afval tot nieuwe grondstoffen voor de
chemische industrie. Dat is eveneens een van de voornaamste focusgebieden van het door
essenscia opgerichte innovatieplatform FISCH, Flanders Innovation Hub for Sustainable
Chemistry.
België is wereldwijd koploper in de chemische industrie op basis van het omzetcijfer per
inwoner. De chemische cluster in de haven van Antwerpen speelt hierin een cruciale rol met
een toegevoegde waarde van 3 miljard euro of bijna 60% van de totale industriële activiteiten in
de haven. De chemische industrie is de belangrijkste exportsector van het land, goed voor bijna
een derde van de totale export aan goederen.
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