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Solvays investeert in een biomassaketel voor de natriumcarbonaatfabriek in Rheinberg 
om de CO₂-uitstoot te verlagen en het concurrentievermogen te vergroten 

 
 
Brussel, 25 februari 2019 --- Solvay investeert in een nieuwe biomassaketel voor haar natriumcarbonaatfabriek in 
Rheinberg, Duitsland. Deze beslissing zal de CO₂-uitstoot van de vestiging met meer dan 30% verminderen en 
tegelijkertijd het concurrentievermogen verbeteren. 
 
De nieuwe technologie van de biomassaketel- die gerecycleerde houtsnippers verbrandt - zal de CO₂-uitstoot met 
190 kt/jaar terugdringen. Dit intiatief kadert in de ambitie van de Groep om zijn broeikasgasemissies met 1 miljoen 
ton te verlagen van 2017 tot 2025, ongeacht zijn groei. 
 
“Solvay zet met dit belangrijke project een cruciale stap in het bereiken van haar nieuwe broeikasgasdoelstelling en 
is deel van onze strategie om op een duurzamere en meer concurrentiële manier onze producten te maken en onze 
klanten te dienen. Dit biomassaproject is een vervolg op onze energietransitie-initiatieven in onze 
natriumcarbonaatfabrieken van Bernburg en Rosignano. Het toont hoe we onze toekomst vormgeven en ons 
wereldwijde leiderschap in natriumcarbonaat versterken,” zei Christophe Clemente, Hoofd van Solvays Soda Ash & 
Derivatives Global Business Unit. 
 
De ketel, die in mei 2021 in gebruik zal worden genomen, zal het verbruik van fossiele brandstoffen in Rheinberg 
met ongeveer een vierde verminderen. De levering van afvalhout om de nieuwe ketel van brandstof te voorzien, 
wordt verzekerd door een lokaal bedrijf.  
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Solvay is een bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën dat zich inzet voor het ontwikkelen van 
oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel 
diverse eindmarkten. Haar produkten dragen bij tot een betere efficiëntie en duurzaamheid in onder andere vliegtuigen, 
auto’s, batterijen, smart devices, medische toepassingen en in de extractie van mineralen, olie en gas. Solvays lichtgewicht 
materialen bevorderen een schonere mbiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl 
performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 26,800 
werknemers verspreid over 61 landen. In 2017 bereikte de netto-omzet € 10,1 miljard en de marge 22%, met 90% van de 
activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs 
(Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR 
programma. De financiële cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides. 
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