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CCUS in het Rotterdamse havengebied 

OPENBARE SAMENVATTING 

 
PORTHOS: PORT OF ROTTERDAM CO2 
TRANSPORT HUB & OFFSHORE STORAGE 
Een CCUS haalbaarheidsstudie voorafgaand aan een grootschalige demonstratie 

 
Introductie 

Het Rotterdamse havengebied heeft in het kader van het klimaatbeleid een opgave om enerzijds te verduurzamen 

en te komen tot een CO2-arme haven, en anderzijds internationaal competitief te blijven. Naast vele andere 

maatregelen is toepassing van CCUS van belang om beide doelen te realiseren. Het Rotterdamse havengebied leent 

zich uitstekend voor de toepassing van CCUS. Er zijn meerdere grote industriële CO2-bronnen geclusterd in het 

havengebied. In de nabije omgeving zijn er potentiële gebruikers (‘Utilization’) van CO2 en voor de kust bevinden 

zich relatief dichtbij (bijna) leeg-geproduceerde gasvelden, waarin CO2 kan worden opgeslagen (‘Storage’). De 

koppeling tussen CO2-leveranciers, CO2-hergebruik en CO2-opslag is uniek en biedt (kosten)voordelen. Dit vraagt 

om de aanleg van een infrastructuur, die naderhand verder kan worden uitgebreid. 

Initiatiefnemers Porthos project  

Havenbedrijf Rotterdam (HbR), N.V. Nederlandse 

Gasunie (NGU) en Energie Beheer Nederland B.V. 

(EBN) hebben samen het initiatief genomen tot de 

ontwikkeling van een CCUS Project in het Rotterdamse 

havengebied (Porthos), met als doel een flexibele 

CCUS-infrastructuur te realiseren in het Rotterdamse 

havengebied, geschikt voor toekomstige aansluiting van 

meerdere leveranciers en gebruikers van CO2. Porthos 

is onderdeel van de transformatie van de Rotterdamse 

haven naar een CO2-arme haven. Dit project kan 

optimaal gebruik maken van de kennis en ervaring uit 

de eerdere CCS-initiatieven in Nederland. Het plaatje 
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geeft een overzicht van de geplande infrastructuur en de te benutten (bijna) leeg geproduceerde gasvelden onder de 

Noordzee. 

Voorgestelde infrastructuur 

Het Porthos project is gericht op het aanleggen, het beheer en de exploitatie van een flexibele CO2-transport 

infrastructuur in combinatie met opslag in de diepe ondergrond onder zee, ten dienste van de industrie in het 

havengebied. De infrastructuur wordt zodanig aangelegd dat de mogelijkheid bestaat om naderhand uit te breiden. 

In onderstaande figuur worden de onderdelen schematisch weergegeven met daarbij de uitbreidingsmogelijkheden, 

aangegeven via gestippelde lijnen. De voorgenomen activiteit heeft betrekking op de onderdelen binnen de 

afbakening van Porthos.  

 
 

Het Porthos project heeft tot doel te komen tot CO2-transport- en opslagfaciliteiten voor de industrie in het 

Rotterdamse havengebied. Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

• Transport. Het transport van CO2 met behulp van een ondergrondse transportleiding vanaf de CO2-

producerende industrie. De transportleiding bestaat uit een landdeel, gelegen in het Rotterdamse 

havengebied, en een zee-deel, vanaf de Maasvlakte tot het platform P18-A in het westen, circa 20 

kilometer van de kust.  

• Compressie. De compressie van CO2, tot de gewenste druk voor injectie, in een compressorstation op 

land. 

• Opslag. CO2-opslag in de gasreservoirs P18-2 en P18-4 met behulp van al aanwezige putten, vanaf 

platform P18-A.  
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PUBLIEKE REFERENTIES 

www.rotterdamccus.nl 

De vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau op RVO.nl 

Brochure Porthos  

 

CONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE 

Dhr. M. Driessen 

M: 06 11 376 458 

E:  MF.Driessen@portofrotterdam.com  

 

 

 

 

 

 

 

“Het project is uitgevoerd met  subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Regeling nationale 

EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.” 
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