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Solvay verhoogt productiecapaciteit van natuurlijk natriumcarbonaat  
in de Verenigde Staten 

 
Brussel, 4 februari 2014 --- Solvay is van plan om vanaf begin volgend jaar de jaarlijkse 
productiecapaciteit van natuurlijk natriumcarbonaat met 150.000 metrische ton uit te breiden 
op zijn site Green River in Wyoming om te voldoen aan de groeiende vraag van de 
Amerikaanse exportmarkten. 
 
“Deze capaciteitsuitbreiding is een belangrijke stap in het driejarig actieplan van Solvay om 
zijn wereldleiderschap in natriumcarbonaat te versterken, door rekening te houden met 
verscheidene regionale marktdynamieken. In overeenstemming met dit plan, dat in juni werd 
aangekondigd, verhoogt de Groep geleidelijk zijn Amerikaanse productiecapaciteit met 
ongeveer 12 procent,” zei Christophe Clemente, Voorzitter van Solvay’s Soda Ash & 
Derivatives bedrijfstak. 
 
Werkzaamheden zijn al begonnen om de productiecapaciteit bij Solvay’s tronamijn Green 
River uit te breiden van het huidige niveau van meer dan 2 miljoen metrische ton per jaar. 
Green River’s best-in-class tronamijn produceert natuurlijk natriumcarbonaat, dat wordt 
gebruikt in de glasindustrie, van het trona-erts. Green River is de grootste productiesite van 
Solvay in de Verenigde Staten met meer dan 400 werknemers. 
 
Solvay Soda Ash & Derivates is wereldleider in de sector, waarbij natriumcarbonaat wordt 
aangewend in de glas-, detergenten-  en chemische markten, en waarbij sodiumbicarbonaat 
en soda op basis van trona de voedings-,  diervoeder-, rookgaszuiverings-  en 
gezondheidsmarkten dienen. De bedrijfstak heeft 12 industriële sites wereldwijd met meer dan 
4.000 werknemers en is in meer dan 90 landen actief. 
 
  
   

 
 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken en invoeren van almaar meer verantwoorde en waarde-
scheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op innovatie en operationele 
uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn omzet in activiteiten waar het tot de 
wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 werknemers in 55 landen en haalde een netto-
omzet van 12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: 
SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).  
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