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Inhoud

1) Introductie SkyNRG
2) Ontwikkelingen gerelateerd aan waterstof

• DSL-01
• Synkero

3) Aanjagen duurzame luchtvaart
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Economisch haalbaar ?

Er zal voorlopig een premie betaald moeten
(t.o.v. fossiel) voor SAF.

Duurzaam ?

Ja – mits we ons beperken tot echt duurzame
grondstoffen.

Technisch haalbaar ?

Ja, duurzame vliegtuig brandstof kan binnen
een aantal jaar en bestaande specificaties
worden geproduceerd als “drop-in fuel”.

±

SkyNRG is in 2009 opgericht om de markt voor duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable 
Aviation Fuel – SAF) te maken.

In 2007  stelden we ons de volgende 3 vragen over duurzame kerosine Dit luidde de start in van SkyNRG in 2009



4
Confidential

SAF is een essentiele component in de verduurzaming van de luchtvaart

Om de reductie doelen te halen is een significante
hoeveelheid SAF benodigd (inschatting >250 million 
tons in 2050)

Carbon-neutral 
growth from 2020
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CO2  reductie door middel van verhogen efficiency in 
technologie, operations en infrastructuur

CO2  reductie door middels van nieuwe technologie en
duurzame brandstoffen

No action traject

Net emission traject

Efficiency improvements 
existing ops + tech

Sustainable fuels and new 
technologies
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Onze activiteiten omvatten de volledige waarde-keten van SAF. Het programma wordt
uitgevoerd door 4 teams.

Lange termijn activiteiten

De lange termijn activiteiten
richten zich op het ontwikkelen en

realiseren van nieuwe SAF 
productie faciliteiten

SAF sourcing

Korte termijn activiteiten

SkyNRG’s korte termijn activiteiten
richten zich op verkoop van SAF en

het opzetten van programma’s
rond financiering van het “prijs-

gat” tussen fossiel en SAF  

Blending and 
quality assurance

Into wing delivery Co-funding the 
premium

Ensuring the 
sustainability

Direct Supply Line development Future Fuel development tracks Advisory and consultancy

Sales & Supply Programs & Solutions

Team DSL Future Fuels
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150,000t
waste oils 35,000t LPG & naphtha

100,000t SAF  Locatie: Delfzijl, Nederland
 Productie: 100,000 ton SAF per jaar
 CO2 reductie: 85%
 Waterstof: electrolyse door Djewels 2
 Project Partners:

Sky NRG werkt aan de ontwikkeling van DSL-01: de eerste fabriek in de wereld, volledig
toegewijd aan de productie van SAF.

Chemiepark Delfzijl Gegevens

https://www.youtube.com/watch?v=fNPNDQ1z1dU&t=6s
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DSL-01: Waterstof essentieel onderdeel bij toepassing HEFA technologie 

Doel: verwijderen zuurstof en herschikken molekulen naar kerosine

Stap 2: Hydro-processing 
• Met waterstof
• Hoge druk / hoge temperatuur

Stap 1: Hydro-Deoxygenatie
• Met waterstof
• Hoge temperatuur / hoge druk
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Synkero: synthetische brandstof voor vliegtuigen
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Upgrading to jet fuel

Conversion to H 2

4 5

2

1. Bron van koolstof
• Meerdere bronnen denkbaar, bij voorkeur bio-based of middels Direct Air Capture

2. Bron van waterstof *
• Moet “groen” zijn – voldoende duurzame energie lijkt een beperking

3. Fischer-Tropsch synthese
• Reeds bestaande industrie; technologie verder ontwikkelen voor SAF toepassing

4. Conversie naar SAF
• Bekende technology

5. Gebruik van SAF
• Partners, KLM en SkyNRG, veel ervaring.

Note*: waterstof ontwikkelt zich van proces ondersteuning bij DSL-01 naar grondstof voor Synkero
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Aanjagen van ontwikkeling duurzame luchtvaart

 Afnemers die een rol willen spelen in het verkleinen van het prijs-gat
 Investeerders met een duurzame ambitie: ondersteund door regelgeving 

(bijmeng mandaat in NL, EU)
 Vergroten aanbod groene waterstof
 Ontwikkeling aanbod van duurzame energie
 Overheidsondersteuning in realisatie van projecten (bv EU Innovation

Fund)
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Camiel Broecheler
SkyNRG Team DSL – Business Development
camiel@skynrg.com 
+31630365167


