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A deadly famine and a curious spark of genius

Clean ammonia is the optimal solution for 

decarbonizing long-distance shipping

We support farmers with precision farming 

tools to make every nutrient count.

The nutrients provided by mineral fertilizers 

enable producing 50% of the food grown today.

We reduced scope 1&2 emissions by 45% 

globally and 57% in Europe compared to 2005.

… to Europe’s leading crop nutrition company

From 1905

















Yara Sluiskil, de grootste waterstofproducent van Noordwest Europa 

met de veiligste, betrouwbaarste en meest energie-efficiente fabrieken ter wereld die 

jaarlijks 40 miljoen mensen van veilig, betrouwbaar en betaalbaar voedsel voorziet en 

met AdBlue700.000 ton NOx reduceert in de mobiliteitssector, 

voedingsstoffen levert voor de glastuinbouw, droogijs voor vaccins en de 

bubbels voor een aangenaam biertje!

en zich inzet om in Sluiksil de Parijsdoelen 20 jaar eerder dan 

gepland te halen door een enabler te zijn voor de economie van 

clean hydrogen and ammonia…



Maatschappelijk betrokken speler met Noorse cultuur

+ 250 nieuwe medewerkers sinds 2019

Gegroeid van ~630 naar ~730 fte sinds 2019 (incl. OOS &R&D)

Betrokken werkgever bij onderwijs, kennisinstellingen en innovatieprogramma’s

1.136
miljoen euro

omzet

35-40
miljoen euro

regionale spend

direct

50%
afzet

buiten EU27

Top10
EU benchmark

energie en CO2 

efficieny



Wat doen en waarom

Ammoniak is de basis voor meststoffen en 

industriële producten waarmee:

✓ 50% van ons voedsel gemaakt wordt 

✓ Boeren naast organische meststoffen gericht sturen op een 

gezond, weerbaar en hoogproductief gewas

✓ (Vracht)auto’s, schepen en industrie NOx emissies reduceren

✓ Glastuinbouw voedingsstoffen krijgt en energie bespaart

✓ Voedingsmiddelen bedrijven hun producten maken

✓ Energie (waterstof) getransporteerd kan worden

✓ De scheepvaart kan vergroenen

✓ …



Bijna 100 jaar betrokken in de regio



Betrouwbare partner die open staat voor nieuwe
samenwerkingsvormen en afspraken nakomt

Omgevingsveiligheid 
Ammoniak convenant Rijk en Provincie

2007 – 2020

Stik(stof)reductie 
Convenant Zeeuwse Milieufederatie

2012 (50% ammoniak en 

stikstofhoudend stof reductie sinds 2019)

Afschakeling 

Groningenkwaliteit gas
Op schema om oktober volledig af te 

schakelen van G-kwaliteit gas

Ambitie 2030
Sinds 2015 trekker van milieuconvenant 

met bedrijfsleven, NGO’s, overheid en 

Havenbedrijf



Gewaardeerd in de regio Zeeuws-Vlaanderen

Communiceren via Klankbordgroep (sinds 2000), Facebook, Duurzaamheidsmagazine, interviews, 

seminars, kranten, radio/TV en vakbladen,…

Altijd in voor innovaties en als 1e in Nederland met:

✓>1.000.000.0000 euro investeringen in de afgelopen 10 jaar

✓ Nieuwe producten en processen met kennisinstellingen (algenproject, CO2 valorisatie UvG,…)

✓ Anderen faciliteert, O.a. grootschalig zonnepark (70MW), Windmolenpark Koegors (45MW),  Wind op Zee, 

Energielevernig glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen, …

WarmCO2 H2-koppeling Tijdelijke natuur Dockwize Challenges







Yara Sluiskil, eerste die Parijsdoelstellingen haalt…?! 

Climate Roadmap YSLU 2030

~65% CO2 eq. reductie in 2020 t.o.v. 1990: 

Van 5.2Mt (5.9) naar 1.9Mt (3.3) miljoen ton/jr*)

3 sporen voor -85-90% reductie in 2030

1.      Bestaande installaties**): -0.4-0.6Mt

2.      CCS: -0.8Mt

3A.    Electrolyser on site: -0.1Mt

3B.    Connectie op regionale waterstof 

backbone en import van waterstof(dragers)

New Business Opportunities: 

Clean Ammonia als energy (hydrogen) carrier!

*) CO2 als grondstof voor ureum en levering aan glastuibouw, voedingsmiddelen-, en 

farmaceutische industrie, brouwerijen, AdBlue, etc. wordt nu aan Sluiskil toegerekend 

volgens EU-ETS/NH. 

**) 2nd gen. De-N2O catalyst, Electrificatie, Stoom/stroombalans, APC, recovery unpure

CO2 SMR, ATR,.Etc.. Portfolio 10-15 projecten (400-600kt).




