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Onafhankelijke terminal  
voor vloeibare CO2

Gasunie, Vopak en Gate terminal onderzoeken de ontwikkeling 
van CO2next, een onafhankelijke terminal voor de ontvangst, 
tijdelijke opslag en aflevering van vloeibare CO2. Dergelijke 
infrastructuren zijn belangrijk in het kader van het 
Nederlandse klimaatakkoord en de Europese Green Deal.

De terminal zal vloeibare CO2 via schepen kunnen ontvangen en afleveren en zal 
worden aangesloten op lege gasvelden in de Noordzee, zoals die van Aramis. 

Daarmee biedt CO2next een flexibel alternatief aan alle marktpartijen, ook voor 
partijen die geen directe aansluiting op een CO2-pijpleiding hebben. Bovendien kan 
de geplande terminal een belangrijke katalysator zijn bij de totstandbrenging van 
een markt voor het hergebruik van CO2 als grondstof.

Kennis
Als onderdeel van de samenwerking tussen Vopak, Gasunie en Gate terminal zal 
CO2next profiteren van de kennis en ervaring van deze toonaangevende bedrijven 
op het gebied van veilig, schoon en efficiënt transport, opslag en overslag van 
vloeibare bulkproducten en gassen. 

Gasunie en Vopak hebben ervaring en knowhow opgebouwd op het gebied van 
LNG, LPG en CCS. Om te profiteren van technische en operationele synergiën zal 
ook gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van Gate terminal, een 
joint venture van Gasunie en Vopak, die al meer dan tien jaar zorgt voor de veilige 
opslag en doorvoer van vloeibaar aardgas (LNG) in de haven van Rotterdam. 
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Klimaatdoelen 

De klimaatdoelstellingen vormen een enorme uitdaging voor 
het bedrijfsleven in Nederland. De Nederlandse overheid 
heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen van het 
Klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 is gesloten. 

Volgens het Nederlandse klimaatakkoord wil Nederland de CO2-uitstoot in 2030 
met 55% verminderen (ten opzichte van 1990), op weg naar een CO2-reductie van 
95% in 2050. Ook onderstreept de Nederlandse regering het belang van CCS in de 
mix van maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen. 

Alternatieven voor de industrie
Nederland is nog steeds grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Met 
name voor de moeilijk te verduurzamen industrieën zijn er op korte termijn 
geen goede CO2-vrije alternatieven. Er is echter geen tijd om te wachten op 
betere oplossingen. Infrastructuur om CO2 te transporteren en op te slaan in lege 
gasvelden in de Noordzee is belangrijk om de CO2-uitstoot binnen afzienbare 
tijd terug te dringen, en om het nationale klimaatakkoord en de plannen van de 
Europese Green Deal te realiseren. 

CO2 in vloeibare vorm: 550 keer minder volume
Als vloeistof onder druk krimpt het volume van CO2 550 keer in vergelijking 
met CO2 onder atmosferische omstandigheden. Daardoor kan het 
gemakkelijker en efficiënter per schip worden vervoerd. 
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Vervoer van vloeibare CO2 per schip
Op dit moment kunnen veel industriële bedrijven en clusters geen gebruik maken 
van de opslagmogelijkheden in lege gasvelden onder de Noordzee omdat ze niet 
direct zijn aangesloten op een CO2-pijpleiding. Het vervoer van vloeibare CO2 per 
schip biedt deze bedrijven een mogelijkheid om op deze infrastructuur aan te 
sluiten. 

SDE++
CO2next voorziet in een sterke marktbehoefte aan faciliteiten voor opslag of 
hergebruik van per schip getransporteerde CO2. Subsidieregelingen vereisen een 
geïntegreerde aanpak in de ketens. Daarom verwelkomen de CO2next partners de 
Nederlandse en Europese subsidieregelingen die CCS ondersteunen als projecten 
van gemeenschappelijk belang om de klimaatdoelstellingen te bereiken. De 
Nederlandse SDE++ subsidieregelingen zullen beschikbaar zijn voor vloeibaar 
gemaakt CO2, waardoor klanten van CO2next subsidie kunnen aanvragen. 
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Flexibel alternatief voor  
de CO2-markt

De CO2next terminal verbindt in een open toegangssysteem 
voor de aan- en afvoer van vloeibare CO2 diverse industriële 
partijen en opslagbedrijven met elkaar. 

De terminal kan vloeibare CO2 ontvangen, tijdelijk opslaan en afleveren aan een 
CO2-pijpleiding, zoals die van Aramis. Het vervoer per schip biedt de markt een 
flexibel alternatief. CO2next biedt partijen die geen directe aansluiting op een CO2-
pijpleiding de mogelijkheid hun CO2 na afvang per schip te transporteren naar de 
terminal. Van daaruit wordt de CO2 afgeleverd aan een pijpleiding voor opslag in 
lege gasvelden onder de Noordzee of om te worden hergebruikt als grondstof. 

Op deze manier kunnen industriële bedrijven en clusters, zoals in Zeeland, 
Eemshaven en Limburg, voorkomen dat de door hun veroorzaakte CO2 vrijkomt
in de atmosfeer én een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen voor 
emissiereducties. 
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Although the greatest possible care has been taken in compiling the content of this information 
package, it is possible that certain information (over time) may become outdated or incorrect. 
Hence, no rights can be derived from the information.
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CO2 infrastructuur
Als onafhankelijke terminal zal CO2next zich uitsluitend richten op de ontwikkeling 
en exploitatie van een betrouwbare, veilige en milieuvriendelijke infrastructuur en 
zelf geen marktpartij zijn. CO2next zal zorgen voor een open toegangssysteem dat 
aansluit op een systeem voor transport en offshore opslag van CO2, zoals die van 
Aramis. Ook worden synergiemogelijkheden onderzocht met Porthos.

Buffer en back-up
Bovendien zal de terminal bijdragen aan het toekomstig klimaatneutraal 
energiesysteem, met een rol als buffer om het transport van CO2 richting de 
permanente opslagen stabiel te houden. De faciliteit kan ook dienen als back-up in 
het Rotterdamse systeem voor CO2-transport en opslag, door extra transportopties 
te bieden, voor het geval er haperingen in het systeem optreden. 

Hergebruik van CO2
CO2next zal tevens een belangrijke katalysator zijn bij het creëren van een markt 
voor het hergebruik van CO2 als grondstof. De infrastructuur in Rotterdam 
zoals CO2next die zou aanbieden, maakt het mogelijk om toekomstige business 
modellen te ontwikkelen en uit te breiden, zoals een hub voor de benutting 
van CO2 als grondstof, of als een bulk voor de export van CO2. Op die manier 
ondersteunt CO2next Rotterdam in haar ambitie om de meest duurzame haven ter 
wereld te worden. 
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Maasvlakte

Het is de bedoeling dat de CO2next installatie wordt gebouwd 
op de Maasvlakte in de haven van Rotterdam, nabij Gate 
terminal. 

De locatie ligt centraal met een goede aansluiting op de faciliteiten van Aramis. 
De Maasvlakte is goed bereikbaar voor binnenvaart en zeeschepen en biedt 
goede aansluitingen op het achterland. Synergiemogelijkheden met het 
compressorstation worden meegenomen in de studie.

De terminal is bestemd voor:
• Aanvoer, afvoer en tijdelijke opslag van vloeibare CO2 
• Directe toegang van de terminal naar pijpleidingen en CO2-opslagfaciliteiten, 

zoals die van Aramis
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Capaciteit

Aanvangsfase
• Aanvoer van vloeibare CO2 via binnenvaart- en zeeschepen
• Terminalcapaciteit van ongeveer 3,8 Mt per jaar
• Tankopslagcapaciteit: 40,000 m3 (5 tanks)
• 2 steigers voor aanleggen binnenvaart- en zeeschepen
 
Toekomstige opties
• Aanvoer van vloeibare CO2 via trucks en treinen
• Afvoer van vloeibare CO2 via schepen, trucks en treinen ten behoeve van 

bijvoorbeeld hergebruik CO2

• Capaciteit modulair uit te breiden

 

CO2next voorziet in  
de behoefte van de markt  

voor transportinfrastructuur 
voor CO2
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CO2next in relatie tot Aramis

In het kader van gezamenlijke ontwikkeling van de CO2-
keten wordt een functie voor de terminal voorzien binnen de 
ontwikkeling van de CO2 transportinfrastructuur van Aramis. 

Samen met het compressorstation van Aramis vormt CO2next het CO2-
verzamelpunt op de Maasvlakte. Na bewerking wordt de CO2 afgeleverd aan de 
CO2-pijpleiding van Aramis om vervolgens in lege gasvelden onder de Noordzee 
opgeslagen te worden. CO2next verzorgt binnen de CO2-keten de aanvoer, tijdelijke 
opslag en aflevering van de vloeibare CO2. Het compressorstation is voor de 
bewerking van de gasvormige CO2 die via de Porthospijpleiding aangevoerd wordt 
naar de zeeleiding van Aramis.

Vergunningentraject
In het kader van de gezamenlijke ontwikkeling van de keten, trekken Aramis en 
CO2next samen op in het vergunningentraject. Dit wordt in het kader van de Rijks 
Coördinatie Regeleing (RCR) gecoördineerd door het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. 
 

CO2next scope
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Dergelijke  
infrastructuren zijn belangrijk 

in het kader van het 
Nederlandse klimaatakkoord 

en de Europese  
Green Deal
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Informatie en contact

www.co2next.nl
Hier vindt u informatie over CO2next

www.aramis-ccs.com
Hier vindt u informatie over het Aramis initiatief.

www.rvo.nl/aramis
Hier vindt u informatie over de Rijkscoördinatieregeling, waar CO2next onder valt.

Heeft u een vraag of opmerking? Vul dan gerust het formulier in op onze website:
https://co2next.nl/contact/

Disclaimer: Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van dit informatiepakket de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.  
Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
Juni 2022
 


