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Yara Sluiskil B.V. - Algemeen 

Sluiskil: 
• Jaarlijks 5 miljoen ton product 
• 2 Marktsegmenten: kunstmest en industriele chemicaliën 
• Nieuwe fabriek 2018: ureum granules met S additie 

Sluiskil: ± 600 medewerkers  (wereldwijd 15.000) 
Hoofdkantoor: Oslo 
Productie in 29 landen, vestigingen in 52 landen 
Verkoop in 160 landen 
 
 



Yara Sluiskil B.V. - Producten 

Kunstmest Industrieel 

- Air 1® = AdBlue oplossing die NOx 
in uitlaatgassen van vrachtwagens 
met 85 % vermindert 
 

- CO2: Geleverd  (met restwarmte) 
aan glastuinbouw Zeeuws-
Vlaanderen. 

          
       Ook gebruikt in frisdranken, bier                                       
 of medische sector 



Yara Sluiskil B.V. - Watergebruik 

• Jaarlijks verbruik van 3,5 miljoen m3 zoet water, afkomstig uit: 
• Lokaal grondwater Sint Jansteen 

• Biesbosch oppervlakte water  

• Condensaten gespolished (EVIDES)  

   en opnieuw ingezet in proces 

• Demiwater gebruik in eindproduct (Air 1®) 



Yara Sluiskil B.V. – Uitdagingen  

• Strategisch: zoetwater zal schaarser worden (verzilting in regio) 

• Economisch: kosten water-inname en lozing reduceren 

• Vergunningstechnisch: milieuwet- en regelgeving wordt steeds strenger  

 

Visie Yara International: Werken aan een efficiënter watergebruik in de 
landbouw en onze productprocessen 

 

Vb.  Sahara Forest project (Quatar):  

Voedsel, water en vegetatie productie via zonlicht 



Yara Sluiskil B.V. – Waterprojecten 

• Bronaanpak: Lokaal N-stromen indikken en verontreiningen verwijderen voor hergebruik proces 

• Algen: N- opname van algen en nadien oogsten (DAF) 

 

 

 

 

 

 

 

• Wetlands (rietvelden): verwijdering nutriënten - septisch water + afvalwater (Belle Plaine, Canada) 

• IMPROVED - project 



Yara Sluiskil B.V. – IMPROVED  

• Samenwerken in de regio (bedrijven en onderzoekinstanties) 

• Testen van (innovatieve) technieken op locatie (serie/parallel) 

• Uitwisselen van informatie tussen bedrijven 

 

Uiteindelijk doel: opschaling en een duurzaam watergebruik 

     hergebruik water en grondstoffen 



Het IMPROVED project 
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Integrale Mobiele PROceswatervoorziening  

voor een Economische Delta 









SOURCE 

Pre-treatment 

• IEX 

• GAC 

• NF 

Treatment 

• ED 

• RO 

• MD 

Post-treatment 

• Mixed bed 

• AOP 









CONTACT: Marjolein Vanoppen – marjolein.vanoppen@ugent.be 


