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Albemarle Corporation in een notedop

3

Statistieken

Opgericht 1887  
132 jaar

Aantal medewerkers ~6000

Landen actief ~75

Dividend Payout Ratio 27%

FINANCIAL HIGHLIGHTS3

Netto Omzet $3.6B

Netto Inkomen $533M

Corr. EBITDA $1,037M

Corr. EBITDA Marge 29%

BUSINESS OVERZICHT
Making the World Safe and Sustainable by Powering the Potential of People

24%
Noord Amerika

23%
Eurpa en

Midden Oosten

50%
Azie (13% in China)

3%
Rest

OMZET PER GEOGRAFISCH GEBIED
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Onze producten hebben een enorme toegevoegde waarde in de gebruiksfase

• Lithium is essentieel voor batterijen
en maakt ondermeer elektrificatie
van mobiliteit mogelijk. 

• Gebruik van Fluid Cracking 
Katalysatoren maakt raffinage van 
ruwe olie tot de gewenste
transportbrandstoffen mogelijke met 
minimale CO2 emissies.  

• Gebruik van Hydroprocessing
Katalysatoren (geproduceerd in 
Amsterdam) leidt tot 10 miljoen ton 
minder zwaveldioxide in het milieu.
(zure regen?)



Albemarle Catalysts: Wereldwijd leider in katalysatortechnologie

• Definitie katalysator
– Een katalysator is een hulpstof die chemsiche fabrieken en

raffinaderijen gebruiken om chemische reacties te beheersen.  

• Fluid Catalytic Cracking Catalyst (FCC)
– FCC katalysator is een fijn poeder, bestaat uit zeoliten en actieve

ingredienten waarmee grote oliemoleculen in kleine stukjes worden
geknipt (t.b.v. diesel, benzine etc.). 

– FCC katalysatoren stellen raffinaderijen in staat om oliefracties op  
efficientle wijze te produceren met mininale CO2 emissies.

• Hydro Processing Catalyst (HPC)
– HPC catalyst is een extrudaat, bevat actieve ingredienten

(Ni-Mo / Co-Mo) op een silica-alumina drager.

– HPC katalysatoren stellen raffinaderijen in staat om olieverontreiningen te
verwijderen (zoals zwavel, stikstof) uit oliefracties. Hiermee kunnen ‘Clean 
Fuels’ worden geproduceerd. 



Albemarle Catalysts in Amsterdam

1835 Ketjen begint met produktie van zwavelzuur in Amsterdam centrum

1900 De fabriek verhuist naar Amsterdam-Noord (een groene weide……)

1953 Ketjen begint met de productie van FCC katalysatoren

1956 Start productie van HPC katalyatoren

1960 Ketjen fuseert tot KZO, in 1969 tot Akzo

1994 Akzo fuseert met Nobel Industries

2004 Albemarle corporation neemt de activiteiten van Akzo Nobel Catalysts 
over van Akzp Nobel 

Constructie van de FCC fabriek in 1952



Amsterdam-Noord 1900-1930
Een groene weide………..

Locatie Amsterdam in de jaren 30

Ruimte rond 1900

lokale scheepswerf



Amsterdam groeit!
Geplande ontwikkeling van het Hamerkwartier in de nabijheid van Albemarle

Amsterdam huisvestingsplan 2018-2025:

• -2025: 52,500 nieuwe huizen

• Hamerkwartier: 6,700 nieuwe appartementen

Hamerkwartier – ‘een gemengd woon-werkgebied’

© Projectnota Hamerkwartier 2017

© Parool 2017

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ontwikkeling/bouwen/

Hamerkwartier



Hamerkwartier – huidige situatie

HPC fabriek

FCC fabriek

Hamerkwartier



Hamerkwartier – geplande ontwikkeling

Hamerkwartier

HPC fabriek

FCC fabriek



Het ontwerp van ‘Samen leven en werken………’

Begint met het leren over de mogelijke invloed van een chemische fabriek op haar omgeving ten 
aanzien van de aspecten:

• Gevaar 1

• Geluid 1

• Emissies

• Geur

• Andere mogelijke hinderaspecten

• Beleving

VNG 2 richtlijnen geven ‘veilige afstanden’ voor alle milieu-aspecten.                                                                               
Afwijking (maatwerk) is mogelijk mits goed onderbouwd.

1 Quantitative Risk Analyse modellen en geluidmodellen kunnen worden toegepast bij berekening van de impact.

2   VNG = Vereniging van Nederlandse gemeenten

‘Samen leven en werken’ vereist maatwerk en derhalve goede samenwerking
tussen de stad Amsterdam en Albemarle



Beoordeling van toekomstige bedrijfsvoering; we hebben een plan!

We ontsluiten de locatie
direct naar de ring A10

We gebruiken
electriciteit afkomstig
van hernieuwbare
energiebronnen.

We maken stoom voor de bedrijfsvoering van niet
fossiele bronnen (waterstof en/of biogas) in ons
nieuwe energiecentrum. 

We reduceren onze CO2 emissies door 
electrificatie, warmteterugwinning en het 
gebruik van nieuwe technologien.

We brengen meer transport 
van weg naar water

We verbinden de 
groene IJ boulevard 
met het Vliegenbos

We leveren warmte aan
het Hamerkwartier

Nieuwe Generaties Katalysatoren we verbeteren en wijzigen continu onze processes

(c) Toekomstvisie Albemarle Catalysts Amsterdam


