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WereldMarktleider

Albemarle Corporation is een middelgroot 
Amerikaans chemisch bedrijf, met haar hoofdkantoor 
in Baton Rouge, Louisiana. Wereldwijd werken er 
ongeveer 3500 mensen bij Albemarle. Albemarle 
vervaardigt producten voor bijvoorbeeld medicijnen 
zoals Ibuprofen en Tamiflu, en brandvertragers 
voor gebruik in onder meer computers, televisies, 
isolatiemateriaal en auto’s. Daarnaast produceert 
het bedrijf katalysatoren voor het maken van schone 
brandstoffen. Deze katalysatoren worden op de locatie 
in Amsterdam gemaakt. 

De vestiging in Amsterdam is een van de grootste 
locaties van de Catalysts-divisie van Albemarle 
Corporation. Naast ongeveer 450 medewerkers vast 
personeel zijn er dagelijks nog veel meer mensen aan 
het werk: toeleveranciers van goederen bijvoorbeeld, 
maar ook monteurs voor constructie en reparatie.

albeMarle is ziCh er terdege van beWust 
dat het suCCes van haar handelen 
afhankelijk is van hoe goed Wij het effeCt 
van onze fabrieken op de oMgeving 
Managen. dat is niet alleen een Morele 
verpliChting, Maar ook ons zakelijk doel. 

Mark rohr, Chief exeCutive offiCer,
albeMarle Corporation

EEn langE gEschiEdEnis in amstErdam

1835
Ketjen start zwavelzuurfabriek aan de Trapjesschans

1880
De fabriek verhuist naar de Kostverlorenstraat bij de Overtoom

1900
De fabriek verhuist naar de huidige locatie Nieuwendammerkade

1953
Ketjen start met de productie van FCC-katalysatoren

1956
Start productie van HPC-katalysatoren

1960
Ketjen wordt onderdeel van KZO, en gaat in 1969 op in Akzo

1994
Fusie van Akzo met Nobel Industries tot Akzo Nobel, Ketjen 
wordt Akzo Nobel Catalysts

2004
Albemarle koopt Akzo Nobel Catalysts



sChone brandstof aan de poMp
Brandstoffen voor auto’s en vrachtwagens, zoals benzine en diesel, 
worden gemaakt uit aardolie, en tegenwoordig steeds vaker ook uit 
plantaardig materiaal. Niet elke olie is even geschikt om er brandstof 
uit te maken. Onze katalysatoren worden in de raffinaderij gebruikt 
als hulpmiddel om uit aardolie zo efficiënt mogelijk de gewenste 
brandstoffen te produceren. In aardolie zitten vaak stoffen, zoals 
zwavel en stikstof, die bij verbranding vervuilend zijn voor het 
milieu. Om schone brandstoffen te produceren moeten die eruit 
worden gehaald. Ook hiervoor worden katalysatoren ingezet. Voor 
het gebruik van plantaardige materialen zijn weer heel andere 
katalysatoren nodig. Die worden in ons onderzoekscentrum op de 
locatie ontwikkeld en daarna in fabrieken gemaakt.

Albemarle produceert katalysatoren in Amsterdam in twee fabrieken. 
Onze katalysatoren zijn dus niet de katalysatoren zoals die in 
de uitlaten van onze auto’s zitten, maar de hulpstoffen die de 
brandstoffen schoner maken. De katalysatoren zorgen er ook nog 
eens voor dat de olie-industrie minder energie gebruikt bij het maken 
van die brandstoffen, en meer brandstof kan maken uit de olie. De 
beschikbare olie wordt dus beter benut. Albemarle maakt daarnaast, 
in een andere vestiging, ook katalysatoren voor de kunststofindustrie.

testen, testen, testen…
Geen raffinaderij ter wereld is hetzelfde. Er worden verschillende 
soorten aardolie verwerkt, en er worden verschillende producten 
gemaakt. Dit betekent dat er voor iedere raffinaderij weer andere 
katalysatoren moeten worden gemaakt. Om te voorspellen of 
een katalysator tot de juiste resultaten leidt, moet de katalysator 
van tevoren uitgebreid worden getest. Albemarle heeft in haar 
onderzoekslaboratorium vele proefopstellingen staan, van heel klein tot 
heel groot, waarin katalysatoren uitgebreid voor haar klanten worden 
getest, onder dezelfde condities die ook in de raffinaderij gelden.

katalysatoren
Een katalysator is een stof die een reactie beïnvloedt, zonder zelf te 
worden verbruikt. Je zou het kunnen vergelijken met een actief filter. Zo’n 
filter kan wel verstoppen of vervuilen, dat is bij katalysatoren ook zo. 

Katalysatoren zijn dus stoffen met unieke eigenschappen. Tijdens een 
ingewikkeld productieproces kunnen die eigenschappen nauwkeurig 
worden aangepast aan de wensen van de klant. Zo wordt kobalt 
gebruikt bij het maken van katalysatoren voor de ontzwaveling van 
aardolie; vandaar de typische blauwe kleur van deze katalysatoren. 
Dezelfde kobaltkleur vinden we ook terug in Delfts Blauw aardewerk. 
Een andere veel voorkomende stof in katalysatoren zijn “zeolieten”. 
Zeolieten zijn licht beige van kleur en zijn zeer poreus. Dat is een 
belangrijke eigenschap van katalysatoren; de gassen en vloeistoffen 
moeten immers diep kunnen doordringen in het materiaal om daar 
optimaal gebruik van te kunnen maken.

voorop in teChnologie en innovatie
Om steeds betere katalysatoren te maken zijn ook nieuwe 
onderzoeksmethoden nodig. De onderzoeksafdeling van Albemarle 
moet steeds sneller nieuwe producten ontwikkelen. Om dat mogelijk 
te maken is een nieuw laboratorium opgezet. Met dit nieuwe 
zogenaamd “high-throughput” (hoge doorzet) laboratorium kunnen 
veel meer experimenten in dezelfde tijd worden uitgevoerd en 
daardoor kunnen veel sneller nieuwe producten worden ontwikkeld.

Samen sterk
De onderzoeksprojecten van Albemarle Amsterdam worden 
gekozen in nauw overleg met het team van de verkoop (sales- en 
marketing). Dit team weet wat er wereldwijd bij de klanten leeft en 
aan welke katalysatoren de klanten in de nabije toekomst behoefte 
denken te hebben. Uiteraard worden ook de ontwikkelingen 
van zusterbedrijven in de Verenigde Staten, Brazilië en Japan 
gebruikt. Bij de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren, materialen, 
analysetechnieken en productieprocessen wordt ook intensief 
samengewerkt met onderzoeksafdelingen van Nederlandse en 
buitenlandse hogescholen en universiteiten.

Katalysator voor nieuwe soort biodiesel
Samen met een van haar klanten heeft Albemarle de katalysator 
ontwikkeld voor een nieuw proces om biomassa om te zetten naar 
biodiesel van zeer hoge kwaliteit. Hierdoor worden brandstoffen 
gemaakt, die veel minder belastend zijn voor het milieu. Er zijn op dit 
moment al drie fabrieken gebouwd die dit proces gebruiken, waarvan 
eentje in Rotterdam. Er worden nog meer fabrieken gebouwd. 

alternatieve brandstoffen uit bioMassa
Zoals gezegd, kunnen brandstoffen zoals benzine of diesel niet 
alleen van aardolie worden gemaakt, maar ook van biomassa. 
Onder biomassa verstaan we materialen die vrijkomen bij productie 
van hout en andere agrarische activiteiten. Het gaat dan vaak om 
reststoffen. Als die kunnen worden omgezet naar brandstoffen, dan 
zijn die brandstoffen minder belastend voor het milieu. De omzetting 
van deze nieuwe grondstoffen naar brandstoffen vraagt om volledig 
nieuwe soorten katalysatoren. Albemarle heeft speciaal hiervoor een 
hele afdeling opgezet (Alternative Fuel Technology), die katalysatoren 
voor deze nieuwe processen ontwikkelt. De afdeling ontwikkelt 
en werkt samen met klanten, universiteiten en overheden aan de 
verdere verbetering ervan.

mEt 1 ton katalysator wordt 1000 ton 
zwavEl vErwijdErd, En 100.000 ton 
supErschonE diEsEl gEmaakt

dave Clary, Chief teChnology offiCer, 
albeMarle Corporation 

We hebben zWaar geïnvesteerd in high 
throughput researCh. deze CoMbinatie van 
Miniaturiseren, paralleliseren en autoMatiseren 
heeft onze innovatiesnelheid sterk verhoogd. de 
nieuWe generatie katalysatoren die We Met onze 
nieuWe Manier van Werken hebben ontWikkeld 
heeft ons WereldWijde teChnisChe leidersChap in 
dit zeer CoMpetitieve veld verstevigd.

mEt 1 ton katalysator wordt 750 ton 
schonE bEnzinE gEproducEErd 



responsible Care
Responsible Care is een internationaal programma van de chemische 
industrie, het gaat hierbij om het streven naar voortdurende 
verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu 
en het geven van informatie hierover. Ook Albemarle neemt deel 
aan dit programma. Het gaat daarbij om de gezondheid van de 
medewerkers, de veiligheid voor de samenleving, het terugdringen 
van vervuiling, het besparen van energie en het aangaan van een 
open dialoog met medewerkers, klanten en samenleving. Albemarle 
is een zorgzaam bedrijf, dat innovatieve producten maakt die 
bijdragen aan de kwaliteit van ons bestaan.

aandaCht voor 
transportverbetering 
De grondstoffen voor de productie van katalysatoren worden 
per vrachtwagen of vrachtschip aangevoerd naar de fabrieken 
van Albemarle. De afgelopen jaren is uitgebreid gezocht naar 
mogelijkheden om de transportbewegingen van en naar de 
locatie, met name het wegtransport (en dus de overlast naar onze 
buren) te verminderen. Er zijn studies uitgevoerd naar slimmere 
verpakkingen, zodat meer producten per container kunnen worden 
getransporteerd. Ook de haalbaarheid van transport van het 
eindproduct per binnenvaartschip met kraanfaciliteit is bekeken, 
om in de toekomst grondstoffen en producten nog meer dan 
nu het geval is over het water te transporteren. Deze en andere 
studies maken deel uit van het bedrijfsmilieuplan van Albemarle. Zo 
proberen we in goede harmonie met onze omgeving samen te leven.

Continue verbetering op het gebied 
van veiligheid, gezondheid, Milieu en 
kWaliteit
Albemarle en haar medewerkers verrichten alle activiteiten op een 
veilige, gezonde, en milieuverantwoorde wijze. Dat betekent dat 
medewerkers en tijdelijk personeel uitgebreid worden geïnstrueerd 
over procedures en instructies op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en milieu. Veiligheid voor mens en milieu staat op de 
allerhoogste plaats voor Albemarle.

Natuurlijk beschikt Albemarle over alle benodigde (milieu)
vergunningen. We staan in continu overleg met diverse 
overheidsinstanties. Die bezoeken de locatie ook regelmatig en er 
vinden regelmatig inspecties plaats. Dit vinden wij heel belangrijk, 
iedereen kan zo zien dat we zo veel mogelijk doen om veilig en 
verantwoord te ondernemen. 

Albemarle streeft continu naar een duurzame wijze van 
ondernemen. We proberen onze invloed op het milieu zo veel 
mogelijk te minimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn de hoge mate 
van hergebruik van reststoffen en energie uit het productieproces 
en natuurlijk de ontwikkeling van kwaliteitskatalysatoren voor 
ondermeer de nieuwste generaties biobrandstoffen. 

Misschien heeft u recentelijk gehoord van zogenaamde BRZO 
bedrijven (Besluit Risico Zware Ongevallen). Deze classificatie wordt 
gegeven aan bedrijven die potentieel (milieu)gevaarlijke stoffen in 
opslag en/of behandeling hebben, en daardoor een risico kunnen 
vormen voor de omgeving. Albemarle is geclassificeerd als BRZO 
bedrijf, omdat er stoffen op voorraad staan op de locatie die schade 
kunnen toebrengen aan het milieu, indien deze stoffen in grote 
hoeveelheden, onverdund vrijkomen. Daarbij moet u denken aan 
bijtende stoffen als zuren en basen, en bijvoorbeeld ammonia. 

Voor het opslaan van al deze materialen hebben we beveiligde 
installaties, die ruim voldoen aan alle normen en regelgevingen 
die hierover gaan. Albemarle is op basis hiervan al meer dan 15 
jaar volgens ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Het is goed te 
weten dat de grondstoffen voor onze katalysatoren, en de tussen- 
en eindprodukten die wij op de locatie hebben, helemaal niet 
brandbaar of explosief zijn.

albEmarlE catalysts vErniEuwt ElkE 
5 jaar mEEr dan 50 procEnt van 
haar productEn 

het denken over veiligheid heeft binnen de (CheMisChe) 
industrie een grote vluCht genoMen. albeMarle neeMt hier 
een leidende positie in, Waarbij niet alleen de veiligheid van 
de proCessen zelf, Maar ook de invloed van deze proCessen 
op het Milieu nauWgezet onder de loep Worden genoMen. 
de Wil van de Mensen binnen het bedrijf oM Continu te 
verbeteren staat hierbij Centraal. 
j. tito, risk Manager 



www.albemarle.com

amstErdam
Albemarle Catalysts Company BV
Nieuwendammerkade 1–3
Postbus 37650
1030 BE Amsterdam

Tel:  020 6347020
Fax:  020 6347659
Email: catmaster@albemarle.com

voor meer informatie over albermarle amsterdam kunt u contact opnemen met:
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edgar steenWinkel, global business direCtor
alternative fuel teChnologie 

biobrandstoffen hebben de toekoMst. ze zijn 
Minder belastend voor het Milieu, en gebruiken 
grondstoffen effiCiënter. albeMarle loopt 
voorop in de ontWikkeling van duurzaMe 
oplossingen voor transport en vervoer.


