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Inhoudsopgave: 

• Huidige vestigingsregime 

 

• Toekomst perspectief haven/industriegebied 
Westpoort 

 

• Verstedelijk, de bouwopgave 

 

• Voorzichtige voorspelling 

 



Zonering Westpoort 

Gebiedsvisie externe veiligheid Westpoort, 2009 



Risico gevende inrichtingen (PR 10-6 contour) 



Toekomstperspectief 

 

 

 

Energietransitie is de grootse uitdaging 21e eeuw 



Agri & food 

Energie  leveranciers 

Maak industrie 

Brandstoffen cluster 

Logistiek & opslag 

Chemie 

Afvalverwerkers 

Efficiency-
verhoging van 
bestaande 
processen of 
nieuwe en 
intrinsiek 
efficiëntere 
procesroutes. 
Verlaagt de 
energievraag 

Succesvolle overgang naar een duurzaam Amsterdams haven & industrieel complex 
• Doel 2030: -49% CO2 
• Doel 2050: -95% CO2 

Energie - 
efficiency 

Elektrificatie Restwarmte Afval is 
grondstof 
(circulair) 

Synthetische 
brandstoffen 

CCUS Waterstof 

Hernieuwbare 
energie komt 
grotendeels 
beschikbaar in de 
vorm van 
elektriciteit die kan 
worden ingezet om 
processen te 
verduurzamen 

Hergebruik en 
opwaardering van 
restwarmte, vorm 
van energie-
efficiency 

Sluiten van 
grondstofkring-
lopen door 
hergebruik van 
eindproducten,her
gebruik van 
reststromen (o.a. 
CO en CO2) als 
grondstof, gebruik 
van afval als 
grondstof, gebruik 
biomassa 

Groene waterstof en 
CO₂ worden 
samengevoegd en 
omgezet tot 
synthetische 
brandstof, met name 
geschikt voor groot 
transport 

Afvangen van CO2 
aan de 
schoorsteen, 
transport en 
opslag (CCS) van 
CO2 of gebruik  in 
producten (CCU) 
zoals aggregaten, 
brandstoffen, 
glastuinbouw, etc.  

Energiedrager die 
bij elektrolyse 
volledig duurzaam 
en groen wordt 
geproduceerd. 
Vele mogelijke 
toepassingen voor 
waterstof 
denkbaar 

Transitiepaden voor succesvolle transitie van  
diverse industrieën in de haven 



Nieuwe energiedragers – externe veiligheid  
– effectafstanden? 



Stedelijke ontwikkeling 
 
De Bouwopgave  



Havenstad 

• 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 
tot 58.000 arbeidsplaatsen 
(vergelijkbaar met een stad als 
Haarlem) 

• Havenstad wordt in fases ontwikkeld, 
laatste fase is Coen-Vlothaven - 2040 

• Door bouwopgave ontstaat een 
toenemende druk op milieuruimte 

• Door bouwopgave ontstaat een 
toenemende druk op vervoer 
gevaarlijke stoffen over spoor en weg  



Een 
voorzichtige 
voorspelling 

Toenemende druk op risicoruimte, door:  

 

• Niet fossiele energiedragers kennen een andere 
risicoprofiel, meer risicoruimte. 

• Tijdelijke druk op risicoruimte tijdens 
transitieperiode, fossiel en niet-fossiele 
energiedragers bestaan tijdelijk naast elkaar. 

• Circulaire economie kent een ander risicoprofiel: van 
afval naar grondstof, CCUS, synthetische 
brandstoffen, waterstof is een belangrijke grondstof 

• Toenemende druk op risicoruimte door 
verstedelijking havenstad 
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