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Port of Antwerp-Bruges
Als tweede grootste haven van Europa, is Port of Antwerp-Bruges (PoAB) een belangrijke
levensader voor de Belgische en Europese economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer
dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. PoAB behandelt jaarlijks
zo’n 289 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde
chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de
164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 21 miljard euro.
Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil PoAB flexibel inspelen op een
snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De
nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering,
op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.
PoAB is als landlord-haven eigenaar of beheerder van de gronden binnen het Antwerpse havengebied en stelt dit
openbaar domein op basis van domeinconcessies ter beschikking van bedrijven die op die manier hun projecten
realiseren. Concessies worden duurzaam verankerd in de haven via een strategisch en efficiënt beheer van de
beschikbare terreinen en magazijnen. Daarbij is er aandacht voor duurzame ontwikkeling, het creëren van
toegevoegde waarde, het streven naar een concurrentiële positie en zorg voor het milieu.
PoAB wil tegelijk krijtlijnen uitzetten voor de toekomst en ambieert om mens, klimaat en economie te verzoenen, en
wildan ook een doelgerichte transitie naar een klimaatneutrale en circulaire haven, en bij uitstek maatschappij,
stimuleren.

Innovatiehub
Om die nieuwe economie aan te zwengelen en ontluikende
initiatieven een duwtje in de rug te geven, heeft PoAB een zone
voorzien binnen de projectsite van NextGen District, een
terrein met een totale oppervlakte van 88 ha in het hart van
de haven. Voor de invulling zoekt PoAB innovatieve spelers
met kernactiviteiten binnen de circulaire procesindustrie en
binnen de maakindustrie met een focus op energietransitie.
NextGen Demo, als zone binnen NextGen District, wil als
innovatiehub de ideale katalysator zijn voor duurzame
innovaties op vlak van feedstock- en energietransitie. In deze
zone van ongeveer 2 ha kunnen demonstratoren (start- en
scale-ups, spin-off bedrijven en pilootprojecten) actief in
de duurzame en innovatieve chemie- en energietechnologie
volgens een plug-and-playmodel hun technologieën op grotere
schaal testen en demonstreren.

NextGen Demo wil als
innovatiehub de ideale
katalysator zijn voor
duurzame innovaties op
vlak van feedstock- en
energietransitie.

Door het aanbieden van een geschikte locatie en de noodzakelijke faciliteiten, wil PoAB de schaalnadelen waar
dergelijke demonstratoren typisch onder te lijden hebben, wegwerken. Daarnaast zal ook het aanbieden van
ondersteunende diensten en voorzieningen essentieel zijn om de drempel voor de demonstratoren te verlagen
om hun technologie verder te ontwikkelen. Als ondernemer kan je tevens rekenen op het industrieel netwerk met
wereldwijde topspelers en het bijhorend ecosysteem.

Scope
Voor de invulling van NextGen Demo richt PoAB zich
specifiek op industriële circulaire en koolstofslimme
demonstratieprojecten met een TRL (technology
readiness level1) van 6 tot 8. PoAB richt zich aldus
op projecten die een industriële proof-of-concept
nodig hebben, door middel van een piloot- of
demo-installatie, om zo de stap te zetten naar
commercialisering. Op het moment van indiening mag
het project zich nog op TRL-niveau 5 bevinden.

Specifiek is er een focus op technologieën binnen
vier domeinen:
Waste-to-X (chemicaliën/brandstoffen)
CCU (Carbon Capture & Utilisation)
Biogebaseerde technologieën
Opslag van hernieuwbare energie (power-to-x)

Aanbod
PoAB wil vanaf de start inspelen op de specifieke noden van demonstratoren en engageert zich dan ook om
samen met de kandidaten het aanbod te verfijnen op basis van een concrete noodzaak. PoAB doet dan ook de
oproep om zo veel mogelijk input te geven om tot een zo accuraat mogelijk aanbod te komen. Als basis wordt alvast
onderstaande invulling overwogen:

Infrastructurele inrichting

•
•
•
•

Basisinfrastructuur en aansluitingen voor nutsvoorzieningen zoals drinkwater, gas, elektriciteit
en data;
Openbaar domein met onder meer wegen, fiets- en voetpaden, hemelwaterinfiltratie via
gemeenschappelijke wadi, openbare verlichting, groen;
Kavels (bouwrijp) van ca. 200 tot 2000 m². Afhankelijk van het project, kunnen kavels
gecombineerd worden;
Op vraag van de demonstrator kan in samenspraak met PoAB verharding, lekvrije inkuiping,
hekwerk en overkapping voorzien worden.

Additionele ondersteuning

•
•
•

Mogelijkheid tot afname van verschillende utilities, bijvoorbeeld koolstofdioxide, waterstof,
stikstof, stoom, perslucht, koelwater, deminwater etc.;
Een overkoepelende omgevingsvergunning, beheerd door PoAB op basis van de informatie
verkregen van de demonstratoren en flexibel aanpasbaar bij aankomst of vertrek van een
demonstrator op NextGen Demo;
Op vraag zal PoAB mee bekijken hoe en waar er gedeelde kantoren, vergaderruimtes en
sanitaire voorzieningen gerealiseerd kunnen worden.

Branding

•
•
•
•

1

PoAB wil als gevestigde waarde haar rol als ‘community builder’ en haar breed nationaal én
internationaal netwerk inzetten om de demonstratoren te faciliteren en te lanceren.
Daarnaast is het de intentie van PoAB om verdere partnerships aan te gaan met organisaties
die een concrete rol opnemen binnen NextGen Demo (zoals kennisinstellingen, incubatoren,
cluster/ledenorganisaties, bedrijven, overheidsinstanties, investeringsmaatschappijen) om een
ecosysteem (netwerk) te creëren bovenop de fysieke locatie;
PoAB bekijkt hoe evenementen kunnen worden ingezet om het ecosysteem en partnerships
te versterken;
Een ‘virtual NextGen Demo platform’ wordt op termijn aangeboden, waar demonstratoren
deel uitmaken van een online proeftuin om zo nationale en internationale bekendheid te
verwerven.

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

Begeleidingstraject

•
•

Ondersteuning en begeleiding in functie van de opstart van de demo-installatie, (specifieke
omgevingsvergunning, identificatie en aanvragen subsidies, etc.);
Op vraag en op maat van de demonstratoren kan er tevens specifieke ondersteuning voorzien
worden in functie van een doorgroei tot commercieel project, zoals coaching bij opmaak
business plan en strategie, business case, market of business development, opzetten van
partnerships, communicatie & marketing.

Duurtijd

•

Demonstratoren kunnen rekenen op een concessie met korte duurtijd om flexibiliteit te
garanderen, en zo de snelle doorgroei naar een commercieel niveau te stimuleren.

Financiering

•
•

Bij de bepaling van mogelijk beschikbare utilities, infrastructurele zaken en additionele diensten
houdt PoAB rekening met de noden van de zich vestigende bedrijven. Deze diensten en
voorzieningen worden door de demonstratoren tegen betaling afgenomen. PoAB rekent hiervoor
een marktconforme vergoeding aan.
PoAB kan ondersteuning bieden m.b.t. financiering en subsidies.

