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1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding    

 

Argentinië is op dit moment een uiterst interessant land voor bedrijven die activiteiten onderhouden 

op vlak van hernieuwbare energie. Dit is het geval omdat Argentinië zelf niet volledig kan instaan 

voor haar energievoorziening. Zo voerde Argentinië in 2013 voor ongeveer 14 miljard US $ aan 

energie in uit het buitenland. Daarnaast wordt verwacht dat de energievraag in Argentinië de 

komende jaren jaarlijks met 6% zal groeien. Het vergroten van de hoeveelheid binnenlands 

opgewekte energie is aldus van groot belang (Eleisegui, 2013).  

De energieafhankelijkheid van het land en de stijgende kostprijs van energie creëert de noodzaak om 

binnen de Argentijnse grenzen te zoeken naar nieuwe vormen van energievoorziening. Deze hoge 

energieprijs is het gevolg van de financiële crisis die het land in 2001 teisterde. In de nasleep van 

deze crisis besliste de daaropvolgende regeringen om de energiesector in het land zwaar te 

subsidiëren. Hoewel deze ingrepen op het eerste zicht succesvol waren, blijkt dit systeem op lange 

termijn onhoudbaar te zijn. Jaar na jaar diende de Argentijnse overheid meer en meer energie uit het 

buitenland in te voeren. Dit veranderde Argentinië van een op vlak van energie zelfvoorzienend land, 

dat zelfs energie kon uitvoeren naar een land dat voor een groot deel afhankelijk is van buitenlandse 

energie- import  (Banco Mundial, 2014). 

 

Figuur 1: soorten energie-import in Argentinië 

Bron: http://www.iprofesional.com/notas/166749-Lo-que-debe-saber-y-no-le-contaron-el-negocio-multimillonario-de-

venderle-energa-al-pas 

 

Een oplossing voor dit gebrek aan energie en de hoge kostprijs ervan lijkt te liggen in hernieuwbare 

energie. Op dit moment zijn vele hernieuwbare energiebronnen in Argentinië nog onderontwikkeld. 

De hernieuwbare energiesector biedt aldus grote mogelijkheden voor Vlaamse bedrijven.  

In deze marktstudie zal de Argentijnse energiesector kort in kaart gebracht worden. Vervolgens zal 

het potentieel voor hernieuwbare energie in het land aangetoond worden. Daarna worden de 

verschillende hernieuwbare energiebronnen besproken: zonne- en windenergie, biomassa en 

biobrandstoffen, hydro-elektrische, geothermische- en getijden- en golfslagenergie.  
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Als laatste wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste beurzen en congressen over 

hernieuwbare energie in Argentinië, worden de belangrijkste spelers uit de sector op de Argentijnse 

markt opgelijst en worden de contactgegevens van nuttige instanties uit de sector opgenoemd.  
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2. Situering van de Argentijnse energiesector2. Situering van de Argentijnse energiesector2. Situering van de Argentijnse energiesector2. Situering van de Argentijnse energiesector    

 

Argentinië is de derde grootste energiemarkt in Latijns-Amerika en één van de meest gedereguleerde 

van alle landen op het continent. Ongeveer drie vierde van de energiecapaciteit in het land is in 

handen van private ondernemingen, zowel voor wat betreft de energieproductie als –distributie. De 

energiemix in Argentinië bestaat voornamelijk uit natuurlijk gas (een aandeel van meer dan 50%) en 

hydro-elektrische energie (ongeveer 40%) (Ernst & Young, 2011, p.28).  

Volgens het Argentijnse Ministerie voor Energie (Secretaria de Energía) werd in 2013 in totaal voor 

129.820 GWh op nationaal niveau aan elektriciteit geproduceerd (Secretaria de Energía, 2014).  

 

Figuur 2: binnenlandse energieproductie Argentinië 2013 

 

Bron: CAMMESA: Mercado Eléctrico Mayorista, Datos Relevantes (2014).  

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de energiemix in Argentinië voornamelijk bestaat uit elektriciteit 

opgewekt in thermische centrales, in totaal gaat het hier over 64,1% (waarvan 9,9% uit gas en 12,5% 

geproduceerd uit stoom). Een volgende zeer belangrijke energiebron voor Argentinië is de 

elektriciteit die men opwekt via stuwdammen (31,1%). Alles samen genomen wordt er, naast de 

hydro-elektrische energie, maar relatief weinig elektriciteit gewonnen uit hernieuwbare 

energiebronnen. In totaal gaat het hier over 0,31% uit windenergie en 0,09% uit zonne-energie, alle 

andere hernieuwbare energiebronnen bevinden zich in Argentinië nog in een opstart- of zelfs maar in 

een onderzoeksfase. In wat volgt zal de Argentijnse energieproblematiek kort besproken worden.  

Om het Argentijnse energieprobleem te schetsen is het eerst en vooral belangrijk te weten dat het 

land kampt met een hele hoge energieprijs. Deze prijs is het gevolg van de financiële crisis die men er 

in 2001 had. In de nasleep van deze crisis werd de energiesector sterk gesubsidieerd door de 

Argentijnse regering. Deze ingrepen waren op lange termijn echter onhoudbaar. Jaar na jaar diende 

de Argentijnse overheid door een gebrek aan buitenlandse investeringen in hun energiesector, meer 
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en meer energie uit het buitenland in te voeren. Deze situatie veranderde Argentinië van een op vlak 

van energie zelfvoorzienend land naar een energieafhankelijk land (Eleisegui, 2013). 

Door de economische groei en de consumptie van de laatste jaren is de factuur voor de invoer van 

brandstoffen en vloeibaar gas in 2011 opgelopen tot 11 miljard US$ en in 2013 zelfs tot 14 miljard 

US$. Ook voor 2014 verwacht men een zelfde stijging in de kosten voor de import van buitenlandse 

energie (Ámbito.com, 2014). Door de hoge energiekosten en de grote invoer van buitenlandse 

energie is de petroleumsector plots in groot conflict gekomen met de regering met als gevolg de 

nationalisering van de maatschappij YPF ten nadele van het Spaanse Repsol. De volledige sector en 

de provincies waar energie gewonnen wordt verkeren in grote onrust door de voortdurende en als 

onrealistisch ervaren maatregels van de Argentijnse overheid. Vele van deze maatregelen om de 

import onder controle te houden zijn ongetwijfeld ingegeven door de verplichting om in harde valuta 

energie te moeten importeren. Argentijnse experts zien daarnaast ook niet meteen een oplossing om 

de binnenlandse energieproductie op korte termijn te verhogen (Flanders Investment & Trade, 2011, 

pp.11-12).  

Een lichtpunt voor de binnenlandse energieproductie was de ontdekking van de mogelijkheid tot het 

ontginnen van schaliegas op de site Vaca Muerte in de provincie Neuquén. Studies wezen uit dat het 

gebied een enorm potentieel heeft voor de ontginning van dit gas maar ook een potentieel voor de 

ontginning van 27 miljard vaten olie. Daarnaast werd in 2014 in de Los Caldenes-bron, in de provincie 

Rio Negro een nieuwe bron van aardolie ontdekt die 15 miljoen vaten zou omvatten. De ontdekking 

van deze nieuwe energiebronnen biedt echter geen sluitende oplossing voor de energieproblematiek 

waarmee Argentinië te kampen heeft. Daarnaast werden recent ook in de regio “Golfo de San Jorge” 

in Chubut en “Austral-Magallanes” in Vuurland niet-conventionele energiereserves gevonden.  

De energieafhankelijkheid van het land en de stijgende kostprijs van energie creëert de noodzaak om 

binnen de Argentijnse grenzen te zoeken naar nieuwe vormen van energie. Een oplossing voor deze 

problematiek die op korte termijn kan bereikt worden en daarnaast ook nog aan een competitieve 

prijs kan aangeboden worden, ligt mogelijk in de verdere ontwikkeling van hernieuwbare 

energiebronnen in het land (Herrera Vegas, 2014).  

 

2.1. Recente evoluties hernieuwbare energie  

 

Gedurende de laatste jaren wordt het belang van hernieuwbare energie in Argentinië algemeen 

erkend. Hoewel de investeringen in hernieuwbare energie in verhouding tot de traditionele 

energiebronnen, nog relatief beperkt blijven, groeit het bewustzijn over het belang van deze vormen 

van energie gestaag. Ook de regering beseft dat men investeringen in hernieuwbare energie dient 

aan te moedigen. In onderstaande tabel vindt men een opsomming van hoe de situatie op vlak van 

energie was in 2003 en 2010 en wat men stapsgewijs tegen 2017 en 2024 wil bereiken op gebied van 

hernieuwbare energie. Uit deze tabel blijkt dat het aandeel van hernieuwbare energie in de totale 

Argentijnse energiemix zou moeten stijgen van 9,2% in 2010 tot 17,0% in 2024. Bijkomende 

inspanningen zijn dus duidelijk nodig. In het kader van het aanmoedigen van investeringen in 

hernieuwbare energie, werden een aantal wetten uitgewerkt die in het volgende onderdeel 

besproken zullen worden.  
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Figuur 3: gewenste evolutie energiemix Argentinië (2003

Energievorm 2003 (in %)

Koolwaterstoffen 
� Natuurlijk gas 

� Petroleum 

� Kolen 

Nucleaire energie 

Hernieuwbare energie 
� Hydro-energie 

� Windenergie 

� Andere vormen 

Bron: CLICeT (2013), Avances del Plan Energético Nacional 2004

Figuur 4: binnenlandse productie hernieuwbare energie Argentinië 2013

Bron: CAMMESA (2014) Mercado Eléctrico Mayorista, 

 

2.1.1. Wetgeving 

 

WET 26.190/06: Officiële erkenning belang hernieuwbare energiesector. 

Een eerste stap in de richting van het ondersteunen van de hernieuwbare energiesector 

door de stemming van wet 26.190/06 

besliste de Argentijnse overheid dat tegen 2016, 8 procent van de opgewekte elektriciteit in het land 

uit hernieuwbare energiebronnen dient te komen. De hernieuwbare energievormen waar het in deze 

wet concreet over gaat zijn: 

capaciteit van 30 MW, gassen uit afval, gas uit zuiveringsinstallaties en biogas. 

Als een manier om hernieuwbare energie te gaan promoten werd in dezelfde wet bepaald dat er een 

vergoeding zou worden gegeven van $ 0,015/kWh voor de energie die effectief werd geproduceerd 

door middel van eerder vernoemde technologieën, uitgezonderd voor

fotovoltaïsche cellen, waarvoor de vergoeding werd vastgelegd op $ 0,9/kWh. 

een subsidie voor energie die geproduceerd werd op een hernieuwbare manier. 

Biodiesel
0,1%

Hydro < = 30 
MW

55,9%
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gewenste evolutie energiemix Argentinië (2003-2024) 

2003 (in %) 2010 (in %) 2017 (in %) 

90,1 88,1 83,4 

46,5 49,7 47,9 

43,6 37,2 34,4 

0,6 1,2 1,1 

2,6 2,7 4,2 

6,7 9,2 12,4 

4,2 4,3 5,0 

0,1 0,1 1,8 

2,4 4,8 5,6 
nergético Nacional 2004-2019, p.4.  

: binnenlandse productie hernieuwbare energie Argentinië 2013 

trico Mayorista, Datos Relevantes.  

Officiële erkenning belang hernieuwbare energiesector.  

van het ondersteunen van de hernieuwbare energiesector 

wet 26.190/06 in het Argentijnse congres op 6 december 2006. Via deze wet 

besliste de Argentijnse overheid dat tegen 2016, 8 procent van de opgewekte elektriciteit in het land 

uit hernieuwbare energiebronnen dient te komen. De hernieuwbare energievormen waar het in deze 

wet concreet over gaat zijn: wind- en getijdenenergie, waterkrachtcentrales

30 MW, gassen uit afval, gas uit zuiveringsinstallaties en biogas.  

Als een manier om hernieuwbare energie te gaan promoten werd in dezelfde wet bepaald dat er een 

gegeven van $ 0,015/kWh voor de energie die effectief werd geproduceerd 

door middel van eerder vernoemde technologieën, uitgezonderd voor de energie opgewekt via

fotovoltaïsche cellen, waarvoor de vergoeding werd vastgelegd op $ 0,9/kWh. Het gaat hier dus

voor energie die geproduceerd werd op een hernieuwbare manier. 

Biomassa
8,3%

Zonne
0,9%

Wind
27,9%

Biogas
6,8%
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 2024 (in%) 

75,3 

44,1 

30,5 

0,7 

7,7 

17,0 

7,2 

3,0 

6,8 

                                           

van het ondersteunen van de hernieuwbare energiesector werd gezet 

mber 2006. Via deze wet 

besliste de Argentijnse overheid dat tegen 2016, 8 procent van de opgewekte elektriciteit in het land 

uit hernieuwbare energiebronnen dient te komen. De hernieuwbare energievormen waar het in deze 

centrales tot en met een 

Als een manier om hernieuwbare energie te gaan promoten werd in dezelfde wet bepaald dat er een 

gegeven van $ 0,015/kWh voor de energie die effectief werd geproduceerd 

de energie opgewekt via 

Het gaat hier dus over 

voor energie die geproduceerd werd op een hernieuwbare manier.  



 
Sectorrapport hernieuwbare energie Argentinië  | 18 juni 2014  10 

In de wet werd echter ook bepaald dat productie van elektriciteit via hernieuwbare energiebronnen, 

die enkel en alleen op basis van buitenlandse gelden gefinancierd wordt, enkel toegestaan zouden 

worden door de bevoegde Argentijnse autoriteit in geval er voor deze voorstellen geen vijandig 

aanbod bestaat op de lokale markt (MECON, 2006).  

 

WET 25019: Wind- en zonne-energie 

Voor wat betreft wind- en zonne-energie werd eerder, in 1998 al, een andere wet gestemd in het 

Argentijnse parlement. Het gaat hier over het “Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar”. In deze 

wet werd eerder al het nationaal belang erkend van het gebruik van wind- en zonne-energie over het 

gehele Argentijnse grondgebied (MECON, 1998).  

 

WET 26.123: Gebruik van waterstof 

Als laatste is er nog wet 26.123. (25/08/2006) die de technologische ontwikkeling, de productie, het 

gebruik en de toepassing van waterstof als brandstof en energievector regelt en dit ook van 

algemeen nationaal belang verklaart (MECON, 2006a).  

Daarnaast werden er ook op provinciaal niveau enkele wetten uitgevaardigd die het ontwikkelen van 

hernieuwbare energieprojecten dienen te bevorderen. Zo vaardigde de provincie van Buenos Aires 

wet 12.603 uit over de financiering en subsidiëring van technologie die te maken heeft met 

hernieuwbare energie. De provincie Chubut vervolgens, bepaalde via wet 4389 dat een vergoeding 

zou gegeven worden van $ 0,05 per kWh die via windenergie geproduceerd werd. De provincie Santa 

Cruz legde in wet 2796 een vergoeding van $ 0,01 per kWh vast voor energie die via hernieuwbare 

energie geproduceerd werd (EXTENDA, 2012).  

Naast deze nationale en provinciale wetgeving, werden er door de Argentijnse regering ook enkele 

nationale programma’s opgezet voor het bevorderen van het gebruik en het vergroten van de 

capaciteit van het land op vlak van hernieuwbare energie. Deze programma’s zullen in het volgende 

onderdeel uiteengezet worden.  

 

2.1.1. Programma’s ter promotie van hernieuwbare energie  

 

1. PERMER – “Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales” 

Het project PERMER heeft als belangrijkste doelstelling elektriciteit te voorzien aan een significant 

aantal Argentijnen, die voornamelijk in rurale gebieden wonen, dit door middel van zonne- en 

windenergie. Daarnaast moet het project er ook voor zorgen dat ongeveer 6000 openbare diensten 

die zich buiten de conventionele energiedistributiecentra bevinden, van elektriciteit uit 

hernieuwbare energie voorzien worden. Dit alles moet gerealiseerd worden door middel van de 

installatie van systemen voor het opwekken van energie, zowel op individueel als gemeenschappelijk 

niveau.  

Er werden in het kader van het programma al studies uitgevoerd in de provincies Santa Fe, Jujuy, 

Salta, Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Neuquén, San Juan, La Pampa, Misiones, Tierra del Fuego, 

Corrientes, Chubut, Mendoza en Formosa (Secretaria de Energía, 2009).  
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De op heden uitgevoerde projecten in het kader van het programma omvatten projecten met 

fotovoltaïsche cellen, daarnaast hanteert men ook thermische zonnesystemen (onder andere 

keukens en ovens op zonne- energie). 

Het project PERMER wordt gefinancierd door middel van een lening van de Wereldbank, een 

schenking van het Global Environment Facility, enkele elektriciteitsfondsen en daarnaast ook door 

middel van provinciale fondsen. In 2013 bedroeg de door het project geïnstalleerde capaciteit van 

bronnen die niet op het nationale net aangesloten werden 4 MW (Ministerio de relaciones Exteriores 

y Culto, 2012).  

Figuur 5: Residentiële installaties, geïnstalleerd onder PERMER, zowel op vlak van zonne- als op vlak 

van windenergie (totaal 25.071)  

 

Bron: https://www.se.gob.ar/contenidos/archivos/permer/avance_del_proyecto.pdf 

 

2. GENREN I & II – “Licitación de Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables” 

In 2009 werd door het Argentijnse Ministerie voor Federale Planning, Openbare Investeringen en 

Diensten (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) in samenwerking met 

ENARSA (Energía de Argentina S.A.), de publieke energiemaatschappij van het land, het programma 

GENREN in het leven geroepen aan de hand van decreet 562/09. Het programma vereist in totaal 

investeringen ter waarde van ongeveer 2280 miljoen dollar en moet 7000 werkplaatsen creëren 

(Invierta en Argentina, n.d.). 

Het doel van het programma is de toevoeging van 1 GW nieuwe hernieuwbare energie aan het 

Argentijnse elektriciteitsnet, die aan een vast tarief voor een periode van 15 jaar verkocht zou 

worden via vaste contracten met energieregulator Cammesa. Dit programma was in Argentinië de 

eerste stap naar een Argentinië van hernieuwbare energie. In juli 2010 werden energie-

aankoopakkoorden afgesloten door de overheid met 17 windparken met een gezamenlijke capaciteit 

van 754 MW, 4 biodieselfabrieken met een geaggregeerde capaciteit van 110 MW, 5 kleine 

hydrofabrieken die telden voor 11 MW en 6 zonneprojecten voor in totaal 20 MW. Zoals ook uit 

onderstaande figuur blijkt werden voornamelijk projecten in het kader van windenergie goedgekeurd 

onder het GENREN. Dit soort projecten vergt immers minder investeringen en financiële risico’s. 
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Figuur 6: goedgekeurde projecten onder GENREN I 

 

 Bron: http://www.enarsa.com.ar/index.php/es/areas-de-negocios/92-energiasrenovables/397-

genren?showall=1&limitstart=  

                                                                                                                                                                                              

De concessiehouders die de aanbestedingen gewonnen hebben en bovenstaande projecten sinds de 

goedkeuring verder ontwikkelen zijn: Emgasud Renovables S.A., Patagonia Wind Energy S.A., Energías 

Sustenables S.A., International New Energy, Sogesic S.A., Isolux Corsan Argentina S.A., Impsa S.A., 

Nor Aldyl S.A.  

Een tweede stap in het promoten van hernieuwbare energie door de Argentijnse overheid werd 

GENREN II. Dit programma is niet toegankelijk voor kopers die al onder GENREN I een project 

ontwikkelden, of waarvan er al een project onder GENREN I goedgekeurd werd. Sommige van de 

projecten onder GENREN I lopen al enkele jaren vertraging op omwille van het gebrek aan 

financiering. Hoewel er vele succesverhalen bestaan onder het programma GENREN I, wachten 

andere projecten nog steeds op de goedkeuring voor hun financiering. Daarom blijft de uitwerking 

van het programma GENREN II voorlopig nog “wishful thinking”.  

 

 

 

Wind  Thermisch 
Biobrandstoffen 

 Hydro < = 
30MW 

 Zonne-energie  

Malaspina I  50 MW Bella Vista 8 MW La Rapida  4 MW Chimbera I 2 
MW 

Malaspina II 30 MW San Lorenzo 34 MW La Lujanita 2 MW Chimbera II 3 
MW 

Puerto 
Madryn Oeste 

20 MW Bragado  34 MW Lujan De Guy 1 MW Chimbera III 5 
MW 

Puerto 
Madryn I 

50 MW Parana 34 MW Los Algarrobos 2 MW Canada Honda I 2 
MW 

Puerto 
Madryn II 

50 MW   Las Pirquitas 1 MW Canada Honda II 3 
MW 

Puerto 
Madryn Sur 

50 MW     Canada Honda III 5 
MW 

Puerto 
Madryn Norte 

50 MW 

Rawson I 50 MW 

Rawson II 30 MW 

Koluel Kayke I 50 MW 

Koluel Kayke II 30 MW 

Loma Blanca I 50 MW 

Loma Blanca II  50 MW 

Loma Blanca 
III 

50 MW 

Loma Blanca 
IV 

50 MW 

Tres Picos I 50 MW 

Tres Picos II 50 MW 
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3333. Vormen van hernieuwbare energie. Vormen van hernieuwbare energie. Vormen van hernieuwbare energie. Vormen van hernieuwbare energie    

3.1. Zonne-energie 

 

Op onderstaande kaarten is het gemiddeld aantal zonne-uren in Argentinië te zien afhankelijk van de 

verschillende Argentijnse regio’s. Argentinië beschikt over één van de vier plaatsen op de wereld 

waar men uitstekende mogelijkheden heeft voor het opwekken van thermische zonne-energie. 

Daarnaast heersen in 11 provincies van het land de ideale condities voor het installeren van 

fotovoltaïsche panelen. 

Figuur 8: gemiddeld aantal zonne-uren per dag voor respectievelijk januari en juni.  

Bron: 

http://www.energia.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/contenidos_didacticos/publicaciones/EnergiasRenovables.

pdf 

Zoals men kan zien in bovenstaande figuur, is er slechts in een klein gedeelte van het land, namelijk 

in het noordwesten (het westelijke gedeelte van de provincie Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja en San 

Juan) een voldoende hoog stralingniveau (ter waarde van meer dan 5 kWh/m² per dag). Vooral voor 

dit gebied zijn er vele mogelijkheden om energie op te wekken via zonne-energieprojecten met een 

grote omvang. Niettegenstaande omvat het hele land stralingsniveaus die groot genoeg zijn om 

projecten op te zetten voor het opwekken van elektriciteit met een iets lager potentieel. 

Voornamelijk het gebruik van zonne-energie voor het verwarmen van water biedt veel 

mogelijkheden over het hele land (Secretaria de Energía, 2009).  

Hoewel het potentieel voor de productie van zonne-energie in het land heel groot is, werd het tot op 

heden nog onvoldoende uitgewerkt. De doelstelling van de Argentijnse overheid is om tegen 2020 te 

komen tot een totale productie van 3.3 GW aan zonne-energie. Een eerste stap die hierin zou 

moeten helpen zijn de programma’s GENREN I en GENREN II. In vergelijking tot de 

windenergieprojecten die goedgekeurd werden onder deze programma’s, vormen de zonne-

energieprojecten slechts een klein aandeel in de Argentijnse energiemix.  
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Enkele zonne-energieprojecten lopen op dit moment in de provincie San Juan. In 2009 werd daar een 

internationale offerte uitgevaardigd voor de inrichting van een zonne-energiepark met fotovoltaïsche 

cellen met een capaciteit van ongeveer 1,2 MW. Daarnaast werden in het kader van het GENREN- 

programma een 6-tal projecten goedgekeurd in het kader van zonne-energie. Concreet gaat het hier 

over de installaties Chimbera I, II en III en Cañada Honda I, II en III de welke een gezamenlijke 

capaciteit zullen hebben van 20 MW. Deze parken, zullen bij hun afwerking de grootste 

zonnepaneelparken van het Zuid-Amerikaanse continent zijn.  

Naast de projecten die onder GENREN goedgekeurd werden, financiert het “Fondo de Innovación 

Technólogica Sectorial de Energía Solar” vijf innovatieve projecten op vlak van zonne-energie in 

Argentinië. Een eerste in deze reeks is het thermo-elektrische zonnepark “Intihuasi” waarvan in 

totaal vijftig families in de provincie Catamarca zullen kunnen profiteren. De belangrijkste 

doelstelling van het project is om de thermo-elektrische zonnetechnologie lokaal te gaan 

ontwikkelen en ervoor te zorgen dat dit systeem ook aangesloten wordt op het Argentijnse 

elektriciteitsnet.  

Een ander project dat men uitvoert is de installatie van een netwerk voor het opwekken van 

elektriciteit via zonne- energie in het departement Santa Catalina in de provincie Jujuy. Het netwerk 

dat men zal creëren moet verschillende dorpen met elkaar verbinden. Het systeem moet ervoor 

zorgen dat dorpen die geen toegang hadden tot het net, vanaf dan 24 uur per dag toegang krijgen tot 

elektriciteit (EKOS, 2012).  

Naast bovenvernoemde projecten vinden er ook veel nieuwe investeringen en projecten plaats op 

vlak van zonne-energie in de provincie San Juan. Een voorbeeld van een project dat op dit moment 

wordt uitgevoerd door de Duitse groep Schmid wordt meer nauwgezet besproken op pagina 32 van 

deze studie.  
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3.2. Windenergie 

 

Windenergie is, naast de hydro-energie, de sector binnen hernieuwbare energie waarin het meeste 

potentieel en expertise te vinden is in Argentinië. Dit in de eerste plaats omwille van de gunstige 

klimatologische omstandigheden die er heersen. Het land beschikt namelijk over één van de drie 

beste windcorridors ter wereld. 

Figuur 9: gemiddelde windsnelheid op 80 meter hoogte 

Deze windcorridor is, zoals we op de illustratie 

kunnen waarnemen, gelegen in het uiterste zuiden 

van het land, in het gebied Patagonië. Hier worden 

gemiddelde windsnelheden gemeten die 10 m/s 

overschrijden. Echter niet enkel het uiterste zuiden 

van Argentinië beschikt over de goede condities om 

elektrische windmolenparken te plaatsen, ook vele 

plaatsen in de provincies Río Negro en Neuquén, in 

de zuidelijke delen van de provincie Buenos Aires, La 

Rioja en een aantal gebieden in de provincie La 

Pampa beschikken over de juiste condities om er 

windmolenparken in te richten. Deze gebieden 

worden in nevenstaande kaart aangegeven met de 

kleuren bruin, oranje en geel. Algemeen kunnen we 

concluderen dat ongeveer 70% van ’s lands 

oppervlak beschikt over gemiddelde snelheden die 

6,5 m/s overschrijden. Dit zijn aldus optimale 

condities voor het winnen van energie uit wind.  

Bron: AWS Truepower  

Omwille van de gunstige klimatologische omstandigheden bestaat er in Argentinië al een lange 

geschiedenis aan projecten in het kader van het opwekken van windenergie. Zo werd al in 1994 het 

eerste windmolenpark van het land in werking gesteld. Vele van deze bestaande windmolenparken 

hebben bij hun oprichting kunnen genieten van de fiscale voordelen die ze via het “Régimen Nacional 

de Energía Eólica y Solar ” onder wet 25.019 verkregen (Secretaria de Energía, 2008).  

Naast het feit dat Argentinië op vlak van windenergie een stap voor heeft op andere landen omwille 

van de klimatologische omstandigheden en omwille van de stappen die het land al ondernomen 

heeft in de ontwikkeling van de windenergiesector, heeft het land ook een stap voor op anderen op 

technologisch vlak. In het land zijn er concreet drie bedrijven gevestigd die zich gespecialiseerd 

hebben in de productie van aerogeneratoren met lokale onderdelen. Concreet gaat het hier over de 

bedrijven NRG Patagonia, INVAP en IMPSA. Enkele grote projecten van IMPSA zullen verder 

besproken worden op pagina 33 van deze studie (Herrera Vegas, 2014a; IMPSA, 2014).  

Omwille van alle bovenstaande redenen wordt het potentieel om elektriciteit op te wekken via 

windenergie in Argentinië zelfs zo groot geschat als 5000 MW (Secretaria de Energía, 2009). De 

Argentijnse overheid schat hierbij dat ongeveer 15% van de energienoden van het land tegen 2020 

mogelijk gedekt kunnen worden door windenergie. Windenergie wordt aldus ook door de 

Argentijnse overheid gezien als één van de belangrijkste energiebronnen voor de toekomst.  
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Ondersteuning aan de windenergiesector kwam er concreet bij de uitwerking van het GENREN- 

programma, zoals al kort besproken werd op pagina 9. Zoals men ook in figuur 6 kan zien, werden in 

het kader van dit project voornamelijk projecten goedgekeurd in de windenergiesector. Voor 

GENREN I gaat dit concreet over meer dan de helft van de goedgekeurde projecten. Dergelijke 

projecten vergen immers minder investeringen en houden minder financiële risico’s in tegenover 

andere types van projecten in het kader van hernieuwbare energie.  

Naast de inspanningen die de nationale overheid treft om projecten in het kader van windenergie te 

promoten, hebben ook enkele provincies maatregelen getroffen om investeringen in de sector te 

promoten. Een voorbeeld hiervan zien we in de provincie Chubut, in het noorden van Patagonië. Hier 

heeft de plaatselijke overheid een wet goedgekeurd die ervoor moet zorgen dat 100% van de 

belastingen geheven op het bruto inkomen uit windenergie, in de eerste 5 jaren van de 

inwerkingtreding van de installatie in kwestie, worden opgeheven. Daarnaast keurde men een 

belastingvermindering van 50% goed voor jaar 6 tot 10 na de inwerkingtreding van een windenergie 

installatie (Grotz & Decundo, 2012).  

 

Figuur 10: projecten windenergie in Argentinië in opstartfase  

Project Provincie  Megawatt  
Prijs (in milj. 
USD) Bedrijf 

Parque Eólico Malaspina I Chubut 50 MW 120  IMPSA 

Parque Eólico Koluel Kayke  Santa Cruz 50 en 25 MW 81  IMPSA 

Parque Eólico Loma Blanca Chubut  50 en 50 MW 126  Isolux Corsan 

Central Eólica Gastre Chubut 1350 MW 3 500  GEAS S.A., BCEGI 

Parque Eólico Madryn Chubut  100 MW 510  GENNEIA 

Parque Eólico Pampa I Buenos Aires 100 MW - Viento Reta S.A. 

Parque Eólico Pampa   Chubut 80 MW - Pampa Energía S.A. 

Parque Eólico Valle Hermoso Chubut 12 MW - Eólico Valle Hermoso - NRG Patagonia 

Parque Eólico El Angelito Chubut 200 MW 430  
Sinowind Technology Ltd., Patagonia El 
Angelito S.A. 

Parque Eólico Zapala Neuquén  10 MW 12  Hidroeléctrica Piedra del Aguila 

Parque Eólico Arauco La Rioja  50,4 MW 230  IMPSA, Gobierno de La Rioja en ENERSA 

Parque Eólico 3GAL Chubut 26 MW - 3GAL S.A. 

Aguada del Molle  Córdoba  110 MW - ENARSA 

Parque Eólico Vientos del 
Secano Buenos Aires 50 MW - ABO Wind 2007-2008 

Tres Picos I  Buenos Aires 
tussen 52,5 & 57 
MW - Sogesic 

Tres Picos II  Buenos Aires 
tussen 52,5 & 57 
MW - Sogesic 

Añelo II Neuquén 100 MW 200  EPEN, ADI-NQN 

Puerto Deseado  Santa Cruz  39 MW 80  

La Americana Neuquén 50 MW 94,5  WPD Argentina S.A. 

Arroyito III Neuquén 186 MW 267  Sowitec Argentina S.A. 

Picún Leufú Neuquén 100 MW 191,3  WPD Argentina S.A. 

Subida del Capo Neuquén 75 MW 142  Sowitec Argentina S.A. 
Bron: Eigen tabel op basis van verschillende bronnen  
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Zoals in bovenstaande tabel geobserveerd kan worden zijn er op dit moment veel nieuwe projecten 

in het kader van windenergie lopende. Sommige hiervan bevinden zich in de laatste fase voor de 

inwerkingtreding, terwijl voor andere al gedurende ruime tijd naar financiële middelen gezocht 

wordt. De meerderheid van bovenstaande nieuwe projecten worden uitgevoerd in de windrijke 

zuidelijke provincies van Argentinië: de provincies Chubut en Neuquén. Volgens de adviesgroep van 

het consultancybedrijf Ernst & Young, zou op dit moment echter nog 45% van de capaciteit aan 

windenergie in Patagonië niet ontwikkeld zijn (Ernst & Young, 2011).  

Op dit moment bedraagt het aandeel windenergie in de totale energiemix van het land slechts een 

0,31%. Hoewel de geïnstalleerde capaciteit aan windenergie tussen 2003 en 2012 in totaal met 435 

% steeg, is er aldus op vlak van windenergie nog veel potentieel in het land. Een concrete illustratie 

valt op te merken uit de cijfers van het aantal buitenlandse investeringen in Argentinië van de “Banco 

de Proyectos de Inversión Productiva”, onderdeel van “Invest in Argentina”. Volgens hun cijfers werd 

ongeveer 740 miljoen USD geïnvesteerd in de Argentijnse windenergiesector. Heel concreet is dit 

gelijk aan 47,81% van het totale bedrag aan buitenlandse investeringen in Argentinië over alle 

sectoren heen (BaPiP, 2014). Deze investeringen worden ook weerspiegeld in een stijging in de 

binnenlandse windenergieproductie. Waar de productie in 2011 16 GWh bedroeg steeg deze in 2012 

tot 348,4 GWh en 4447 GWh in 2013 (CAMMESA, 2014).  

 

Figuur 11: geïnstalleerde capaciteit windenergie Argentinië (1995-2012) 

Zoals men in nevenstaande figuur kan 

waarnemen is er gedurende de laatste jaren, 

en dan voornamelijk in 2012 een grote 

stijging in de geïnstalleerde capaciteit aan 

windenergie zichtbaar. Deze grote stijging in 

2011 en 2012 is te wijten aan de recente 

inwerkingtreding van een aantal nieuwe 

windenergieparken zoals onder andere: 

Arauco (La Rioja, 25,2MW), Rawson I en II 

(Chubut, 77,4MW), Diadema (Chubut, 

6,3MW) en El Tordillo (Chubut, 3MW). 

Bron: http://www.cienciayenergia.com/Contenido/pdf/140812_rad_arg.pdf  

 

Argentinië beschikt dus over een zeer goed uitgebouwde en gestructureerde windindustrie die 

technologisch op punt staat. In geen tijd zal Argentinië kunnen uitgroeien tot een land dat een 

belangrijke rol speelt op vlak van windenergie in de hele wereld.  
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3.3. Biomassa en biobrandstoffen 

 

Op dit moment is Argentinië aan het uitgroeien tot één van de grootste spelers op vlak van 

biobrandstoffen in de regio, dit naast buurland Brazilië. Eerst en vooral beschikt het land over een 

groot potentieel aan biomassa voor de productie van energie, dit kunnen onder andere resten zijn 

van landbouwproducten of stedelijk afval (CLICeT, 2013).  

Omdat Argentinië één van de grootste spelers is op vlak van landbouw in de wereld (voor gewassen 

als maïs, soja, zonnebloem, enz.), is er binnen het land een groot potentieel voor de productie van 

biobrandstoffen. Argentinië is op dit moment al de grootste exporteur en de derde grootste 

producent van biodiesel, waarbij het dan voornamelijk gaat over biodiesel afkomstig uit soja.   

In het kader van biobrandstoffen werden door de regering een aantal resoluties en wetten 

aangenomen waarin onder andere bepaald wordt aan welke voorwaarden bedrijven dienen te 

voldoen om biobrandstoffen te mogen produceren. Daarnaast werden ook op provinciaal niveau, 

door de provincies Córdoba en Santa Fe, in hetzelfde kader wetten ingericht. Het geheel van 

nationale en lokale wetten en resoluties kan men bekijken via de website van de “Cámara Argentina 

de Biocombustibles” (CARBIO) via volgende link: http://www.carbio.com.ar/es/?con=bio_legislacion.  

Een wet over biobrandstoffen, wet 26.093 ook wel de “ley de biocombustibles” genoemd die in 

werking trad in 2010, bepaalt dat 5% van diesel en stookolie moet bestaan uit biobrandstoffen. In het 

kader van deze wet kregen de Argentijnse provincies de mogelijkheid om mee te werken aan de 

inspanningen van de centrale overheid in het kader van biobrandstoffen. Onder andere de provincies 

Río Negro, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe en Buenos Aires startten al met het bekijken van de 

mogelijkheden voor het opstarten van projecten in het kader van biobrandstoffen (CARBIO, n.d.).      

In wat volgt zullen kort de situatie, mogelijkheden en projecten op vlak van biomassa, biodiesel en 

bioethanol overlopen worden.  

De belangrijkste bedrijven die zich bezighouden met de productie van biobrandstoffen in Argentinië 

zijn onder meer: AGD Alimentos Naturales, Bunge, Cargill, Explora, LDC Argentina, Molinos Río de la 

Plata, Noble Argentina, Patagonia Bioenergía, Renova, Unitec Bio en Vincentin S.A.I.C (Cámara 

Argentina de Biocombustibles, 2008).  
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3.3.1. Biomassa 

Figuur 12: Aanbod resten van de bos- en agro-industrie in Argentinië  

De belangrijkste vorm van biomassa die in Argentinië 

geproduceerd wordt is voornamelijk afkomstig van de 

productie van plantaardige koolstof welke in principe 

exclusief gebruikt wordt door de staalindustrie in de 

provincie Jujuy. Hiervoor gebruikt men in principe 

voornamelijk eucalyptus. Een andere veelgebruikte 

vorm van biomassa in het land is pulp van suikerriet 

als biobrandstof, deze methode wordt voornamelijk 

gehanteerd door de suikerrietmolens. In enkele 

fabrieken zorgt dit ervoor dat deze op vlak van 

energie zelfvoorzienend worden, in andere fabrieken 

wordt het overschot aan de elektrische energie die ze 

produceren overgedragen naar het publieke 

elektriciteitsnet (Secretaria de Energía, 2009).  

Daarnaast wordt biomassa ook ontwikkeld uit 

verschillende soorten van dierlijke en plantaardige 

resten. In de figuur links wordt een overzicht gegeven 

van de verschillende vormen van dierlijke en 

plantaardige resten die er over heel Argentinië 

beschikbaar zijn, afhankelijk van de verschillende 

regio’s en de lokale landbouwproductie ter plaatse. 

Het gaat hier dan bijvoorbeeld over resten van de industriële bosbouw, resten uit de 

katoenindustrie, uit de suikerrietproductie, olijfolieproductie enz. (WISDOM Argentina, 2009).                                      

Bron: 

http://www.energiabiomasa.org/images/fotos/612_Analisis%20del%20balance%20de%20energia%20derivada%20de%20bi

omasa%20en%20Argentina.%20Informe%20Final%20WISDOM..pdf  

Het ontwikkelen van biomassafabrieken in Argentinië blijft op verschillende manieren door de 

Argentijnse regering gestimuleerd worden. Dit in de eerste plaats aan de hand van het programma 

PROBIOMASA1, een project dat ontstond uit de samenwerking tussen het “Ministerio de Agricultura” 

en het “Ministerio de Planificación”. Via dit project worden beurzen uitgekeerd aan biomassa- 

projecten.  

In het kader van dit programma was de Argentijnse regering in april 2014 opzoek naar investeerders 

voor onder andere: twee fabrieken voor de productie van houtpellets (Corrientes en Entre Ríos), één 

fabriek voor de productie van biomassa met eucalyptus (Entre Ríos) en de oprichting van een fabriek 

voor het opwekken van hernieuwbare energie uit bamboe en restafval afkomstig uit de industriële 

bosbouw. Dergelijke fabrieken die biogas opwekken uit biomassa bestaan echter al in Argentinië. In 

onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van enkele projecten.  

 

 

 

                                                           
1
 http://www.probiomasa.gob.ar/index.php 
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Figuur 13: biogasfabrieken in Argentinië 

Fabriek Provincie  Ton CO2e/jaar (carbon dioxide 
equivalent)  

Salta Salta 9600 

Mendoza Mendoza 40.000 

Fachinales Misiones 37.000 

Rosario, Puente Gallego Santa Fe 64.000 

Norte III (A, B en C) Buenos Aires 1.600.000 (10 MW) 

González Catán Ensenada Buenos Aires 800.000 

Olavarría Buenos Aires 18.000 

ONDERZOEKSFASE:   

Tucumán Tucumán 9.000 

Río Cuarto Córdoba 10.900 

Bower Córdoba 154.000 

San Nicolás Buenos Aires 5.000 

Mar del Plata Buenos Aires 20.000 

Trelew-Rawson Chubut  
Bron: http://www.energiabiomasa.org/images/fotos/425_Proyectos%20de%20Biogas%20en%20Argentina.%202011..pdf  

Enkele fabrieken die biomassa verwerken en die we vervolgens nog kort kunnen aanhalen zijn de 

volgende: 

In de provincie Entre Ríos: 

• San Salvador (7,5MW) en Villaguay (2MW): verwerken de schil van rijstkorrels.  

• Concordia (25MW) en Federación (25MW): verwerken resten van industriële bosbouw 

In de provincie Mendoza:  

• In San Martín: voorstel voor de bouw van een fabriek die 142.563 ton biomassa per jaar zou 

kunnen verwerken en waarvan het geïnstalleerde potentieel in totaal 26 MW zou bedragen.  

• In Villa General Gutiérrez: voorstel voor de bouw van een fabriek die 112.523 ton biomassa 

per jaar zou kunnen verwerken en waarvan het geïnstalleerde potentieel in totaal 20 MW 

zou bedragen (Secretaria de Energía, 2009).  

De biomassa-industrie is aldus een industrie met vele mogelijkheden in Argentinië, die daarnaast ook 

ondersteund wordt door de regering en in volle groei is. Dit blijkt onder andere uit de 

productiecijfers over de laatste jaren heen. Waar in 2011 de productie van elektriciteit uit biomassa 

96,7 GWh bedroeg, in 2012 127 GWh, steeg dit cijfer in 2013 zelfs tot 133,9 GWh (CAMMESA, 2014). 

In totaal schat het Argentijnse Secretariaat voor Energie de totale geïnstalleerde capaciteit aan 

installaties die op biomassa werken in Argentinië in totaal op 720MW (Secretaria de Energía , 2009).  

Als laatste valt ook op te merken dat er op dit moment ook al enkele fabrieken zijn in Argentinië die 

biogas opwekken uit andere materialen dan uit biomassa. Het belangrijkste voorbeeld hiervan zijn 

twee fabrieken die deel uitmaken van de publieke afvalmaatschappij van de provincie Buenos Aires, 

CEAMSE. De fabrieken zijn gelegen in San Miguel en San Martín en hebben een capaciteit van 

respectievelijk 11,8 MW en 7,1 MW. De fabrieken wekken elektriciteit op aan de hand van het gas 

dat ontsnapt uit de verwerking van het stedelijke afval (CEAMSE, 2014).  
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3.3.2. Biodiesel 

De productiecapaciteit van biodiesel in Argentinië omvat in totaal om en bij de 10% van de 

wereldwijde productie. In totaal opereren er op dit moment 33 biodieselfabrieken in het land. Het 

belangrijkste onderdeel van de Argentijnse strategie in het kader van biodiesel bestond erin om 

vooral te focussen op de productie van sojaolie. De competitiviteit van deze hernieuwbare energie-

industrie in Argentinië is voornamelijk gebaseerd op de in overvloed beschikbaar zijnde sojaolie. Zo 

blijkt dat op dit moment 60% van de biodiesel op basis van soja in de wereld afkomstig is uit 

Argentinië (CADER, 2013).  

In april 2014 werd in Argentinië de grootste fabriek ter wereld geopend die soja verwerkt tot 

biodiesel. Deze is gevestigd in de provincie Santa Fe en wordt uitgebaat door de onderneming 

Renova. De verwerkingscapaciteit van de fabriek bedraagt 20.000 ton soja per dag, dus in totaal 

komt dit op 6,5 miljoen ton per jaar. Voor de constructie van de fabriek was een budget van 480 

miljoen dollar nodig voor de welke de banken Rabobank, Citibank, Crédit Agricole, BNP en Itaú een 

lening verstrekten (Infocampo, 2014).  

Terwijl in 2011 de binnenlandse productie van elektriciteit via biodiesel beperkt bleef tot 32,5 GWh, 

steeg dit in 2012 tot 170,2 GWh om in 2013 opnieuw te dalen naar een dieptepunt van 2,2 GWh 

(CAMMESA, 2014).   

 

Figuur 14: export van Argentijnse biodiesel (in ton) 

2007 2009 2012 

168.364,93 1.149.663,43 1.557.811,59 
Bron: Cámara Argentina de Biocombustibles http://www.carbio.com.ar/es/?con=bio_estadisticas  

 

Zoals men in bovenstaande figuur kan waarnemen is de export van biodiesel vanuit Argentinië over 

een periode van vijf jaar sterk toegenomen. Vertrekkende van de export van 168.364,93 ton in 2007, 

exporteerde men in 2012 al 1.557.811,59 ton biodiesel naar het buitenland. Dit op een gehele 

productie van gemiddeld 2.400.000 ton biodiesel per jaar. Argentinië is hiermee de grootste 

exporteur van biodiesel wereldwijd en de derde grootste producent van biodiesel ter wereld (CLICeT, 

2014). De grote exportstromen van biodiesel vanuit Argentinië worden nogmaals geïllustreerd in 

onderstaande figuur. 
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Figuur 15: wereldwijde maritieme routes biomassa en biodiesel

Bron: IAE Bioenergy 

 

Om de biodieselindustrie te ondersteunen en de ongelijkheid tussen biodiesel en geïmporteerde olie 

op te heffen, diende president Kirchner in april 2014 een wetsvoorstel in bij het Argentijnse congres. 

Dit wetsvoorstel hield de tijdelijke vrijst

biodieselproducten in. Het voorstel moet niet alleen de biodieselindustrie ondersteunen maar 

daarnaast ook de gehele Argentijnse economie

men dat het aantrekkelijker wordt om biodiesel te produceren, dat aldus de productie toeneemt en 

dat men op die manier als land geld kan uitsparen door het feit dat men minder dure olie uit het 

buitenland zal dienen te importeren om aan de binnenlandse energienoden te voldoen. 

De sector hoopt aan de hand van dit wetsvoorstel te kunnen voldoen aan de verplichtingen die hen 

volgens resolutie 1125/2013 uit december 2013 werden opgelegd. Deze resolutie houdt namelijk een 

verplichting in voor de petroleumbedrijven om 10% van de 

variant biodiesel, dit geldt eveneens voor bedrijven waarvoor het technisch mogelijk is om biodiesel 

te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit (El Cronista, 2014). 

De grote biodieselproductie in het land zorgt e

hier dan concreet over een besparing van ongeveer 1 000 miljoen USD

is om de biodieselproductie in het land op korte termijn met 1.100.

lokale noden op te vangen (CLICeT, 2013). 

Deze steun in de rug voor de biodieselindustrie is nodig aangezien men minder afhankelijk wil zijn 

van de export van de biodiesel. Deze afhankelijkheid zorgde in 2013 voor problemen wanneer de 

Europese Unie de import van biodiesel uit Argentinië tegenhield. Deze actie zorgde er onder andere 

voor dat in 2013 40% van de biodieselfabrieken 

biodiesel in Argentinië het voorbije jaar daalde. 

investeringen in biodiesel heel groot zijn, 

Argentinië beperkter bleven. De productie van bioethanol wordt in het volgende onderdeel verder 

besproken (CARBIO, n.d.).  
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Om de biodieselindustrie te ondersteunen en de ongelijkheid tussen biodiesel en geïmporteerde olie 

op te heffen, diende president Kirchner in april 2014 een wetsvoorstel in bij het Argentijnse congres. 

Dit wetsvoorstel hield de tijdelijke vrijstelling van het betalen van 

biodieselproducten in. Het voorstel moet niet alleen de biodieselindustrie ondersteunen maar 

daarnaast ook de gehele Argentijnse economie een duwtje in de rug geven. Op deze manier hoopt 

jker wordt om biodiesel te produceren, dat aldus de productie toeneemt en 

dat men op die manier als land geld kan uitsparen door het feit dat men minder dure olie uit het 

buitenland zal dienen te importeren om aan de binnenlandse energienoden te voldoen. 

De sector hoopt aan de hand van dit wetsvoorstel te kunnen voldoen aan de verplichtingen die hen 

volgens resolutie 1125/2013 uit december 2013 werden opgelegd. Deze resolutie houdt namelijk een 

verplichting in voor de petroleumbedrijven om 10% van de diesel te vervangen door haar ‘groene’ 

variant biodiesel, dit geldt eveneens voor bedrijven waarvoor het technisch mogelijk is om biodiesel 

te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit (El Cronista, 2014).  

De grote biodieselproductie in het land zorgt ervoor dat dit import van diesel kan vervangen. Het 

hier dan concreet over een besparing van ongeveer 1 000 miljoen USD kunnen gaan

het land op korte termijn met 1.100.000 vaten te verhogen, dit om de 

noden op te vangen (CLICeT, 2013).  

Deze steun in de rug voor de biodieselindustrie is nodig aangezien men minder afhankelijk wil zijn 

diesel. Deze afhankelijkheid zorgde in 2013 voor problemen wanneer de 

biodiesel uit Argentinië tegenhield. Deze actie zorgde er onder andere 

voor dat in 2013 40% van de biodieselfabrieken ophielden te produceren en dat de productie van 

biodiesel in Argentinië het voorbije jaar daalde. Uit bovenstaande paragrafen blijkt dat 

investeringen in biodiesel heel groot zijn, dit terwijl de investeringen in bioethanol in vergelijking in 

Argentinië beperkter bleven. De productie van bioethanol wordt in het volgende onderdeel verder 
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3.3.3. Bioethanol 

In tegenstelling tot de productie van biodiesel is Argentinië zich slechts in de laatste jaren op de 

productie van bioethanol beginnen te storten. Voor de productie hiervan heeft het land in principe 

een grote achterstand in te halen op haar buurlanden Brazilië en Paraguay. Men doet er echter alles 

aan om de productie van bioethanol te doen stijgen. Op dit moment produceert Argentinië ongeveer 

200.000 ton bioethanol per jaar, men schat de productie te kunnen doen stijgen met een 80%. 

Hierdoor hoopt men een productie van 7.000.000 ton bioethanol te kunnen realiseren tegen 2015 

(CLICeT, 2013).  

 

Figuur 16: Evolutie van de productie en lokale verkoop van bioethanol in Argentinië tussen 2009 en 

2012 

Jaar Productie (in ton) Lokale verkoop 

2009 18.439 2.109 

2010 96.034 93.140 

2011 134.137 131.392 

2012 199.454 187.719 
Bron: http://www.cienciayenergia.com/Contenido/pdf/140812_rad_arg.pdf  

In het kader van het GENREN-project gaf Cargill, één van de grootste bioethanol-producenten ter 

wereld, aan een fabriek in de provincie Santa Fe te willen oprichten in de plaats Puerto General San 

Martín. Deze heeft een productie van 240 duizend ton per jaar. 
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3.4. Hydro-elektrische energie 

 

Argentinië is een land dat al gedurende vele jaren actief is op vlak van hydro- energie. Het land 

beschikt over zeer grote waterkrachtcentrales, die tot de grootste ter wereld behoren. Dankzij deze 

enorme centrales bestond de energiemix in het land in 2013 voor 31,1% uit hydro-energie (zie figuur 

pagina 7). Dit zijn cijfers die in het merendeel van de landen ter wereld niet bereikt worden. Zo zijn er 

in totaal in Argentinië ongeveer een honderdtal waterkrachtcentrales waarvan er drie (Yacyretá, 

Piedra del Águila y Salto Grande) samen al instaan voor 50% van de opgewekte energie via 

waterkracht in het land. Yacytretá zal, wanneer afgewerkt, de grootste waterkrachtcentrale van het 

land zijn met een totale capaciteit van 3100 MW. Daarnaast werden nog vele andere projecten op 

vlak van hydro-energie goedgekeurd. De constructie van deze sites moet ervoor zorgen dat het 

aandeel aan hydro-energie stijgt tot een aandeel van rond de 50% van de totale energiemix in het 

land.  

 

Figuur 17: Bestaande en geplande waterkrachtcentrales 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                                       

Bron: Secretaria de Energía (2014a), Información Geográfica: http://sig.se.gob.ar/geoportal/  

 

Op heden gebruikt men het merendeel van het potentieel aan waterkracht in het land echter nog 

niet. Het Argentijnse “Secretaria de Energía” geeft aan dat op dit moment slechts 22% van het totale 

potentieel gebruikt wordt. Wanneer we spreken over hernieuwbare energie uit waterkracht dienen 

we dit in de Argentijnse context echter te specificeren. Hoewel de Argentijnse energie uit 

waterkracht in principe steeds als hernieuwbaar dient gezien te worden, wordt dit in de wetgeving 

echter nauwer beschreven.  

Volgens wet 26.190/06, over het totaal aan elektriciteit dat dient opgewekt te worden uit 

hernieuwbare bronnen, worden enkel waterkrachtcentrales die een capaciteit hebben gelijk aan of 

minder dan 30 MW aanzien als energie die op een hernieuwbare manier werd gecreëerd. Dit 

betekent dat het merendeel van de grote Argentijnse waterkrachtcentrales niet als hernieuwbaar 

aanzien worden. Deze “kleine” waterkrachtcentrales worden ook wel mini- hydro genoemd.  
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Het grootste potentieel voor dergelijke mini- hydro projecten is te vinden in het westelijke deel van 

het land, langs het Andes- gebergte. In totaal waren in 2008 75 van deze mini- hydro centrales in 

werking in Argentinië, met een gemeenschappelijk potentieel van 377 MW. Dit is gelijk aan 1,6% van 

de totale nationale vraag aan energie. Een studie van de Argentijnse overheid wees daarnaast aan 

dat er potentieel was (dat zowel op economisch als op technisch vlak haalbaar was) om 116 nieuwe 

mini- hydroprojecten op te starten met een totale capaciteit van 425 MW (Secretaria de Energía, 

2008a).  

Via het GENREN-programma werden in totaal 5 projecten op vlak van mini- hydro goedgekeurd 

waarvan de operaties startten in 2013. Heel concreet gaat het hier dan over volgende projecten:  

Project Provincie Potentieel  

La Rapida - 4 MW 

La Lujanita Mendoza 2 MW 

Lujan de Guy - 1 MW 

Los Algarrabos Mendoza 2 MW 

Las Pirquitas Catamarca 1 MW 
Bron: http://www.enarsa.com.ar/index.php/es/areas-de-negocios/92-energiasrenovables/397-

genren?showall=1&limitstart= 

Dergelijke mini- hydrocentrales kunnen in een kortere tijd gebouwd worden, hebben een minder 

grote impact op het milieu, vergen minder investeringen en hebben weinig aanpassingen aan het 

algemene elektriciteitsnet nodig (Secretaria de Energía, 2008a). Hydro-elektrische energie is namelijk 

steeds controversieel geweest in het land. Onder andere omwille van de claims dat hydro-elektrische 

dammen verantwoordelijk zouden zijn voor het verplicht verhuizen van Argentijnen en voor een 

zware impact op het milieu. Deze problemen kunnen aldus met dergelijke mini- hydroprojecten 

vermeden worden.  

 

3.5. Geothermische energie 

 

Figuur 18: potentieel geothermische energie per type 

Tot op heden werd geothermische energie in Argentinië nog 

niet gebruikt voor het opwekken van energie. In de meeste 

gevallen werd het enkel gebruikt voor het opvangen van 

warmte en het gebruik van deze warmte voor andere 

toepassingen dan het opwekken van elektriciteit.  

Onderzoek over het potentieel aan geothermische energie 

bevindt zich momenteel nog een beginstadium. Argentinië 

beschikt voor wat betreft geothermische energie over een 

groot potentieel binnen haar landsgrenzen. In totaal zouden er 

zo een 300-tal punten in het land zijn waar men toegang heeft 

tot geothermische energie.  

 

 
Bron: http://www.cadicaa.com.ar/medioambiente/geotermia2010/presentaciones/geotermia_en_argentina_pesce.pdf 
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In bovenstaande figuur kan men nagaan in welke delen van het land op welke manier geothermische 

energie gewonnen zou kunnen worden.  

De punten die in het rood zijn aangegeven zijn punten waar men geothermische energie kan halen 

uit vulkanische activiteiten en dit via hydrothermische systemen. Alle andere punten kan men 

geothermische energie halen uit niet-vulkanische bronnen.  
 

 

Slechts vier van deze punten hebben ook echt potentieel tot het opwekken van elektriciteit uit deze 

energiebron. Dit zijn: Copahue en Domuyo in de provincia Neuquén, Tuzgle in de provincie Jujuy en 

Valle del Cura in de provincie San Juan. In het eerste geothermische veld, Copahue werd al in 1988 

een proefproject opgezet voor het opwekken van elektrische energie uit stoom die vrijkwam uit de 

ondergrond. De centrale had een potentieel van 670 kW. Sinds 1998 is deze echter buiten werking 

gesteld.  

 

 

Figuur 19: potentiële sites voor het installeren van geothermische fabrieken 

 
 

Daarnaast zijn sommige provincies op dit moment bezig met studies om na te gaan of men er ook 

beschikt over geothermische energie. Een voorbeeld hiervan zien we in de provincie San Juan.            

In deze regio werd namelijk al geothermische energie vastgesteld maar men dient nog via studies na 

te gaan of men hiermee elektrische energie zou kunnen opwekken. Uiteindelijk zou de regio 

beschikken over een potentieel aan geothermische energie van ongeveer 20 MW en indien het 

project uitgevoerd zou worden zal het in handen zijn van de bedrijven Barrick, EPSE en Geotermina 

Andina SA en de fabriek zou gevestigd worden in de Valle del Cura (Twenergy, 2013). Op heden 

werden deze studies afgerond en men hoopt nog in 2014 te kunnen starten met de constructie van 

de eerste geothermische fabriek in de provincie, na het afronden van studies over de kostprijs van 

het project (Tiempo de San Juan, 2013).  

 

Een ander voorbeeld zien we in de provincie Mendoza. Daar heeft de lokale overheid in 2011 

100.000 hectaren als geothermische reserves geregistreerd verspreid over 14 gebieden in de regio’s 

Cacheuta, San Rafael en Malargüe. In de laatste heeft een lokale onderneming samen met een bedrijf 

gefinancierd met Canadese en Australische gelden 1,5 miljoen US $ geïnvesteerd in het uitvoeren van 

studies naar de exploitatie van geothermische energie in de regio. Naast deze twee bovenstaande 

projecten werden ook studies opgestart in de provincies Salta en Jujuy, alles samen met een 

potentieel dat rond de 80 MW moet liggen (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2012).  
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De grootste moeilijkheden voor de ontwikkeling van installaties in het kader van geothermische 

energie in het land is voornamelijk de hoge kostprijs van deze manier van energie opwekken.  

Men dient echter wel op te merken dat deze vorm van energie meer en meer ontwikkeld wordt in 

het land. Dit kan men zien door het feit dat men een geothermische fabriek aan het ontwikkelen is in 

Copahue en daarnaast ook een licentie uitgevaardigd heeft voor een project in de omgeving van de 

vulkaan Domuyo (Invierta en Argentina, n.d.). 

 

Het is echter zeer belangrijk voor ogen te houden dat het opwekken van geothermische energie in 

Argentinië zich in de meeste gevallen nog in een studiefase bevindt en dat er op dit moment nergens 

in het land geothermische energie daadwerkelijk omgezet wordt in elektrische energie die dan 

gebruikt wordt op het nationale elektriciteitsnet (CAMMESA, 2014).  

 

3.6. Getijden- en golfslagenergie 

 

Figuur 20: hoogteverschillen afhankelijk van de getijden wereldwijd 

Bron: https://sites.google.com/site/energiasrenovabl/centrales-mareomotrices  

Het zuiden van het land biedt ideale omstandigheden voor het opwekken van getijdenenergie 

aangezien er in de zuidelijke Atlantische kust de grootste niveauverschillen zijn tussen de twee 

getijden. Na de Fundybaai in Canada, de rivier Severn in het Verenigd Koninkrijk en de baai van de 

Mont Saint-Michel in Frankrijk. Volgens bepaalde studies zou het totale potentieel aan getijden- en 

golfslagenergie in het land zelfs tot 40.000 MW bedragen.  

In Argentinië concentreert men zich voor de getijdenenergie voornamelijk op het Valdés- 

schiereiland in het noordwesten van Chubut. In het verleden werden er al een aantal studies en 

projecten uitgevoerd in de regio. Het gaat hier dan onder andere over het project van de firma 

SOGREAH in 1959, waarbij men er een centrale met een potentieel van 600 MW onderzocht en het 

project van Agua y Energía uit 1975 (een centrale van 5300 MW) (Google Sites, n.d.). In Argentinië 

zouden de concrete regio’s  San Julián, Puerto Santa Cruz en rivier Gallegos in Santa Cruz, de golven 

van Nuevo y San José in de provincia Chubut zijn. Deze beschikken over een uniek hoogteverschil in 

de zee voor de opwekking van elektrische energie.  

Studies hebben uitgewezen dat het potentieel in Argentinië voor golfslagenergie zelfs tot 5000 MW 

zou kunnen bedragen en dit aan competitieve prijzen (Clean Energy, 2011, p.10). 
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In 2011 ondertekende de Argentijnse energiemaatschappij ENARSA een memorandum van 

overeenstemming met de Russische maatschappij RUSHYDRO, de welke één van de wereldleiders is 

op vlak van de opwekking van hydro- energie. Deze voerde een aantal studies uit om de 

mogelijkheden voor het opwekken van getijdenenergie na te gaan. Men gaat ervan uit dat het 

potentieel voor het opwekken van elektrische energie 1000 MW bedraagt tussen de drie 

verschillende punten die men onderzocht op de riviermonding van de rivier Santa Cruz, de monding 

van de Gallegos en van Puerto Deseado (CLICeT, 2013). Naast dit Russische bedrijf kwam er ook veel 

aandacht voor de ontwikkeling van deze vorm van hernieuwbare energie in Argentinië van Koreaanse 

ondernemingen.  

De redenen waarom men dus nog niet gestart is met dergelijke projecten in het land is alvast niet 

een gebrek aan interesse. Wat echter uit een aantal bronnen blijkt is dat er nog te weinig incentives 

en economische zekerheid aangeboden wordt door de Argentijnse regering om dergelijke projecten 

op te zetten. Een ander probleem vormt de milieu-impact die dergelijk project kan hebben. De meest 

geschikte zones in het land voor het opwekken van dergelijke soort van energie, zijn ook de zones die 

de meest gevoelige ecosystemen hebben, het belangrijkste voorbeeld hiervan is het schiereiland van 

Valdés, dat erkend werd als werelderfgoed (Herrera Vegas, 2012).  
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4444. Hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie    

 

Figuur 21: potentieel hernieuwbare energie per provincie 

In Argentinië zijn er zoals hierboven per type beschreven 

werd, erg veel mogelijkheden op vlak van hernieuwbare 

energie. Het is als land gezegend met grote natuurlijke 

rijkdommen.  

In de eerste plaats beschikt het land over de best mogelijke 

natuurlijke condities voor de productie van zonne-, wind- 

en hydro- energie. Daarnaast laat het enorme 

landbouwareaal een productie op grote schaal toe. Dit is 

zoals eerder al aangehaald voornamelijk van groot belang 

voor de sector van biobrandstoffen en biomassa. Met 

slechts 23 biodieselfabrieken haalt het land een jaarlijkse 

productie van 108.000 ton. Dit is de hoogste capaciteit in 

de wereld.  

Bron: http://iystp3.blogspot.com.ar/2012_06_01_archive.html  

 

Daarnaast beschikt Argentinië over verschillende mogelijkheden op vlak van getijden- en 

golfslagenergie, geothermische energie en mogelijkheden om energie op te wekken via biogas en 

biomassa. In principe beschikt Argentinië over de mogelijkheden om een regionale leider te worden 

op vlak van hernieuwbare energie. 2 

Niettegenstaande al deze bronnen is de ontwikkeling van de sector van hernieuwbare energie nog 

relatief nieuw in Argentinië, al werden gedurende de laatste vijf jaar verschillende nieuwe projecten 

in het leven geroepen. Volgens de Argentijnse dienst voor investeringen (www.inversiones.gov.ar) 

werden in 2013  22% van het aantal buitenlandse investeringsprojecten uitgevoerd in het kader van 

hernieuwbare energie. 3 

De regering stelt heel concreet als doel voorop om tegen het jaar 2017 het gebruik van 

koolwaterstoffen te doen terugvallen naar 83,4% (waarvan 47,6% aan natuurlijk gas, 34,3% 

petroleum en 1,5% kolen) van de nationale energiematrix. Nucleaire energie zou moeten stijgen naar 

4,2% en de verschillende vormen van hernieuwbare energie tot 12,4% (waarvan 5% aan hydro-

energie en 7,4% aan andere hernieuwbare energiebronnen). In het volgende onderdeel zullen de 

mogelijkheden voor de Vlaamse bedrijven actief in de hernieuwbare energiesector worden toegelicht 

en zullen we een aantal case- studies bespreken in het kader van hernieuwbare energie in Argentinië. 

Concreet gaat het hier over projecten van de bedrijven Schmid Group, IMPSA, Vyncke N.V. en De 

Smet Engeneers & Contractors.  

 

                                                           
2
 http://www.inversiones.gov.ar/es/energias-renovables 

3
 http://www.inversiones.gov.ar/userfiles/informe_bapip_3er_trimestre_2013.pdf 
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4.1. Perspectieven voor Vlaamse hernieuwbare energietechnologie 

 

4.1.1. Belgisch/Vlaams Aanbod aan hernieuwbare energietechnologie 

Figuur 22: Leden van Agoria Renewable Energy Club 

Bedrijf Zonne Wind Biomassa Golfstroom 

3E X X X  

3M X X   

4 Energy Invest   X  

ABB X X X  

Aeltari 
International 

X    

AGC Glass Europe X    

Anka Technologies X X X X 

Alstom  X X X 

Ansys X X X  

ATM-Pro  X   

Bam balteau    X  

Belwind Offshore 
Energy 

 X   

Bisol X    

Bosch X X X  

C-Power  X   

Cenaero  X X X  

Centre Spatial de 
Liège 

X    

CG X X X X 

Cockerill 
Maintenance & 
Ingénerie 

X X X  

Cofely Fabricom X X X  

Comet 
Traitements 

X  X  

Dapesco X X X  

De Simone X X   

De Smet 
Engineering & 
Contractors 

  X  

DEME X X  X 

Domestia     

EcoTechnoPôle-
Wallonie 

  X  

Electrabel  X X X  

ELIOSYS X    

Elsingor X    

Elster EnergyICT X X X  

ENE X    

Enfinity  X    
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Eoluz X    

G&G International   X X  

Geldof 
Metaalconstructie 

 X X  

Givatec X X X  

Green Energy 4 
Seasons 

X    

High Wind  X   

Issol X    

Kabelwerk Eupen X X X  

Kyoto Energy   X X  

Laborelec X X X X 

LMS International   X   

Multi-contact X X   

Nexans Network 
Solutions div. 
Euromold 

X X X X 

Ocas  X   

Jan De Nul  X   

Rental  X  X 

Power@Sea  X   

Promat 
International  

X  X  

Rebo  X  X 

REM-B Hydraulics X X X  

SAEY X X X  

SANHA FITTINGS X X X  

SGS Belgium X X X  

Siemens  X X X  

Sirris X X X  

Smulders Projects 
Belgium 

 X   

Tractebel 
Engeneering  

X X X X 

Tubelite X    

VEGA Grieshaber 
KG 

X X X  

Victor Buyck Steel 
Construction  

X X X  

Vizimax X X X  

Voestalpine 
Belgium 

 X   

Vyncke   X  

Waterleau   X  

WHLoos  X X X 

Wienerberger X    

WSL X X X  

XYLOWATT   X  

Zensor  X   
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ZF Wind Power 
Antwerpen 

 X   

Hansen Industrial 
Transmissions NV 

    

Bron: Renewable Energy Club (2013).  Belgian Technologies for the Renewable Energy Market. Geraadpleegd via 

http://www.renewableenergyclub.be/upload/ARECV2/REC-Brochure-2013.pdf  

 

4.1.2. Case-Studies 

 

A. FOTOVOLTAÏSCHE FABRIEK SAN JUAN – Zonne-energie 

In de provincie San Juan bestonden er al velden voor de productie van zonne-energie. Eén van 1,2 

MW en de andere van 7 MW (van de welke de capaciteit in de toekomst zal toenemen tot 20 MW). 

De provincie San Juan is steeds een leider geweest in het land op vlak van zonne- energie uit 

fotovoltaïsche cellen. Hier werden namelijk de eerste velden geïnstalleerd voor de productie van 

zonne-energie. Met een jaarlijkse zonnestraling van 2300 kWh per m² zijn de weersomstandigheden 

in San Juan zijn hier namelijk uitermate geschikt voor.  

Daarnaast zijn worden op dit moment plannen uitgewerkt voor het installeren van een fabriek voor 

de productie van zonnepanelen om vanuit de provincie deze technologie verder te kunnen 

verspreiden. Het gaat hier concreet over een investering van 100 miljoen USD welke onder de 

bevoegdheid van het Argentijnse “Ministerio de Planificación” valt. De constructie van deze 

productiefabriek is op dit moment één van de belangrijkste projecten voor de provincie en wordt 

daarnaast ook gesteund door de Argentijnse overheid. 

Deze fabriek zal de eerste in zijn soort met dergelijke karakteristieken in heel Zuid-Amerika zijn. Ze 

zal in totaal een capaciteit van 70 MW hebben. Voor de constructie van de fabriek zullen vanaf de 

tweede helft van 2014, 200 containers materiaal aankomen in Argentinië: 95% van de machines 

worden vanuit Duitsland geïmporteerd (vanuit de centrale fabriek van de Schmid Group) terwijl de 

rest van de materialen afkomstig zal zijn uit andere fabrieken van dezelfde groep in Taiwan, Japen en 

de Verenigde Staten. De systemen die er geproduceerd zullen worden, worden geoptimaliseerd tot 

de productie van zonnecellen met een maximale efficiëntie en een minimale kost aan eigenaarschap 

van de fabriek. 

De geproduceerde zonnepanelen zullen voornamelijk dienen om de energiebevoorrading te voorzien 

naar de goud- en kopermijnen en de irrigatiesystemen in de provincie San Juan. Daarnaast wordt de 

bevoorrading van de rest van de Argentijnse markt en MERCOSUR-landen gepland.  

Voor de productie van de zonnepanelen zelf is kwarts nodig. De kwarts die in de fabriek in San Juan 

zal gebruikt worden zal afkomstig zijn uit mijnen in het departement Valle Fértil, op 300 kilometer 

van de site waarop de fabriek gevestigd zal zijn. Een tweede fase van het project zou bestaan in een 

uitbreiding van de hogerop gelegen polysiliciumproductie.  
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B. PROJECTEN IMPSA – Windenergie 

 

1. Koluel Kayke I & II 

Deze twee windmolenparken zijn gelegen in de provincie Santa Cruz en maken beiden deel uit van 

het GENREN-project. Concreet worden deze projecten uitgevoerd in samenwerking met ENARSA en 

het “Ministerio de Planificación”. Voor de uitvoering en het beheer van het project richtte IMPSA een 

afzonderlijk filiaal op namelijk: Koluel Kayke S.A. De projecten die zullen uitgevoerd worden zijn de 

volgende: Koluel Kayke I, welke een capaciteit zal hebben van 50MW die voortgebracht zal worden 

door 25 aerogeneratoren met ieder een capaciteit van 2MW en het project Koluel Kayke II, dewelke 

24MW moet opwekken door middel van 12 generatoren met ieder een capaciteit van 2MW.  

De windmolens werden met eigen technologie door IMPSA ontworpen en de generatoren zullen ook 

volledig geproduceerd worden in de IMPSA-fabriek in Mendoza.  

Beide projecten worden apart gefinancierd. Voor Koluel Kayke II bijvoorbeeld was concreet 81 

miljoen dollar nodig, waarvan 29 miljoen door IMPSA werd aangebracht en de andere 52 miljoen 

voorzien werd door een gezamenlijke lening op 10 jaar van de Corporación Andina de Fomento (CAF) 

en de Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).  

 

2. Malaspina I & II 

Een ander belangrijk gepland programma van IMPSA wordt uitgevoerd in de provincie Chubut. Het 

gaat hier over de projecten Malaspina I en II. Beide projecten maken, net als de projecten Koluel 

Kayke I en II deel uit van het GENREN-programma van de Argentijnse overheid.  

Het project Malaspina I zal bij het in werking treden een capaciteit hebben van 50MW. Hiervoor zal 

IMPSA 25 aerogeneratoren installeren met ieder een capaciteit van 2MW. Dit windmolenpark zou zo 

een jaarlijkse productie van energie moeten hebben van ongeveer 200 GWh. Net als bij bovenstaand 

project zullen de gebruikte aerogeneratoren ook op Argentijnse bodem geproduceerd worden in de 

fabriek van IMPSA in Mendoza.  

Voor de financiering van beide projecten werd een nieuwe constructie opgezet tussen IMPSA, Banco 

Nación en BICE. De totale kostprijs van het project wordt geschat op 120 miljoen dollar.  

 

C. Activiteiten VYNCKE N.V. in Argentinië - Biomassa 

 

1. Noble Grain (47 MW): Vyncke N.V. maakte deel uit van een project van Noble Grain Argentina, een 

Argentijns bedrijf dat gespecialiseerd is in de export van onder andere soja en maïs. Het project hield 

de constructie in van een nieuwe fabriek voor de verwerking van soja in Timbués, in de provincie 

Santa Fe.  

In het kader van dit project werd door de firma Vyncke N.V. een ketel geleverd voor de verwerking 

van biomassa en voor de creatie van hernieuwbare energie aan de hand van de resten die na het 

verwerkingsproces van de soja onbruikbaar blijken. De ketels hebben een capaciteit van 47 MW en 

traden in werking in 2010. 
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2. Cuyoplacas (33,4 MW): In de provincie Mendoza werd door de firma Vyncke N.V. een nieuwe 

vuurvaste oven voor de fabriek Cuyoplacas, een meubelfabrikant, gemaakt. 

 

D. De Smet Engeneers & Contractors in Argentinië – Bioethanol 

De Smet Engeneers & Contractors voerden in Argentinië in de provincie Santa Fe een project uit voor 

het oprichten van de bioethanolfabriek “Villa Maria”. De klanten voor de uitvoering van deze 

werkzaamheden waren ACABIO Coop. Lta – Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).  

Concreet ging het hier over het leveren van de nodige skills voor het leveren van een kant-en-klare 

productiefabriek met warmtekrachtkoppeling voor de productie van bioethanol uit maïs. De fabriek 

heeft een productiecapaciteit van bioethanol van 150.000 m³ per jaar en daarnaast ook het 

opwekken van 6,5 MW elektriciteit uit warmtekracht. De fabriek werd afgewerkt in 2014. Voor de 

gehele fabriek was een investering van in totaal 80 miljoen dollar nodig.  
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5. Beurzen en congressen in 5. Beurzen en congressen in 5. Beurzen en congressen in 5. Beurzen en congressen in hethethethet    kader vankader vankader vankader van    hernieuwbare energie hernieuwbare energie hernieuwbare energie hernieuwbare energie     

 

Buildgreen  

Volgende editie: 11 september 2014 

Website: www.expobuildgreen.org.ar 

Beurs en conferentie  waarop bedrijven vertegenwoordigd zijn die zich bezighouden met alles wat te 

maken heeft met de constructie van duurzame wonen en duurzame producten. Op de beurs worden 

zowel reeds bestaande als nieuwe producten in het kader van duurzaam wonen aan het publiek 

voorgesteld.  

 

CIDEL Argentina 2014 – Congreso Internacional de Distribución de Eléctrica 

Volgende editie: 22 – 24 september 2014 

Website: www.cidel2014.com 

Organisatoren: ADEERA (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica) en CACIER (Comité 

Argentino de la Comisión de Integración Energética Regional). 

Evenement waarop specialisten, onderzoekers, universiteiten, publieke diensten, zakenlui, 

onderzoekseenheden en al wie geïnteresseerd is in het onderwerp van elektrische distributie 

samenkomen om te discussiëren en na te gaan welke trends er op heden zijn op vlak van de 

distributie van elektriciteit.  

 

Clean Energy Congress & Expo 

Website: www.cleanenergycongress.com.ar 

Organisatoren: Cámara Argentina de Energías Renovables 

Een van de belangrijkste beurzen en congressen op vlak van projecten in het kader van wind- en 

zonne-energie en biomassa en daarnaast ook voor andere vormen van “groene” energie.  

 

Eólica Argentina  

Website: www.eolica-argentina.com 

Beurs en congres volledig gewijd aan de ontwikkeling van de windenergie-industrie in Argentinië en 

Zuid-Amerika meer algemeen, dit door middel van de deelname van de belangrijkste bedrijven uit de 

sector aan deze beurs. Daarnaast zijn er ook verschillende sprekers aanwezig die gespecialiseerd zijn 

in de thema’s gerelateerd aan de sector.  

 

Expo Agua y Medio Ambiente  

Volgende editie: 27 – 29 augustus 2014 

Website: www.expoagua.com.ar 

Internationale beurs over technologie, behandeling en sanering van water. Hierbij acht men het van 

belang om zowel de producenten als de consumenten aan te trekken en hen voor interactie samen 

te brengen op deze beurs.  
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FITMA 2014 

Volgende editie: 2016 

Website: www.fitma.com.ar 

Beurs waarop men voornamelijk aandacht schenkt aan water, alternatieve energiebronnen, het 

milieu en residuen. Men biedt er voornamelijk technologieën, kennis en diensten aan ter 

bevordering van de levenskwaliteit en van de ontwikkeling van middelen.  

 

HYFUSEN – Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía 

Volgende editie: 2015 

Website: www.hyfusen.com 

Tweejaarlijks congres over waterstof als energiebron, hernieuwbare energiebronnen en nieuwe 

types van energiesystemen.  

 

6. Spelers op de markt6. Spelers op de markt6. Spelers op de markt6. Spelers op de markt    

6.1. Zonneboilers – Fabrikanten 

 

Alumbrar S.A. 

info@alumbrarsa.com.ar 

www.alumbrarsa.com.ar  

Creativ S.R.L. 

comercil@creativ.com.ar  

www.creativ.com.ar  

Energe 

contacto@energe.com.ar  

www.energe.com.ar  

Equitécnica S.A. 

raias@equitecnica.com.ar  

www.equitecnica.com.ar  

Good Energy 

info@goodenergy.com.ar  

www.goodenergy.com.ar  

Guillermo Pallissó 

gp@guillermapallisoo.com.ar  

www.guillermopallisso.com.ar  

Heliocol S.A. 

info@gruposolar.com.ar  

www.heliocolargentina.com.ar  

La Inesina S.R.L. 

Info@lainesinasolar.com.ar  
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www.lainesinasolar.com.ar  

MMJ S.R.L. – Nuke 

info@productosnuke.com.ar  

www.productosnuke.com.ar  

Red Impact S.A. 

info@redimpact.com.ar  

www.redimpact.com.ar  

Sapolin S.A. 

info@sapolin.com.ar  

www.sapolin.com.ar  

Solargreen  

info@solargreenweb.com.ar  

www.solargreenweb.com.ar  

Solartec S.A. 

info@solartec.com.ar  

www.solartec.com.ar  

Vademarco S.A. 

info@vademarco.com.ar  

www.vademarco.com.ar  

Weizur Argentina 

info@weizur.com  

www.weizur.com  

 

 

6.2. Zonnepanelen – distributeurs  

 

Aires Argentina 

info@aires-renewables.com.ar  

www.aires-renewables.com  

 

 

Aldar S.A. 

aldar-info@aldar.com.ar  

www.aldar.com.ar  

 

Boreas Austral 

info@boreasaustral.com.ar  

www.boreasaustral.com.ar  

 

Ecosun 

argentina@ecosystemsinternational.com  
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www.eco-sun.com.ar  

 

Elecê Argentina S.R.L. 

ventas@eleceargentina.com.ar  

www.eleceargentina.com.ar  

 

ET Solar  

info@etsolar.com.ar  

www.etsolar.com.ar  

 

Giafa S.R.L. 

diegoalbertofranco@gmail.com  

www.giafa.com.ar  

 

Grupo 2L S.A. 

info@grupo2l.com  

www.grupo2l.com  

 

Hermano Sol 

info@hermano-sol.com.ar  

www.hermano-sol.com.ar  

 

Pantallas Solares 

info@pantallassolares.com.ar  

www.pantallassolares.com.ar  

Peisa 

info@peisa.com.ar  

www.peisa.com.ar  

 

Skenta  

info@skenta.com.ar  

www.skenta.com.ar  

 

Solar Technology S.A. 

info@solartech.com.ar  

www.solartech.com.ar  

 

Solcram 

solcram@solcram.com.ar  

www.solcram.com.ar  

 

Sun Green 
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info@sungreen.com.ar  

www.sungreen.com.ar  

 

Termo Solar  

info@termosolarb.com.ar  

www.termosolarsb.com.ar  

 

Tradefin 

info@tradefin.com.ar  

www.tradefin.com.ar  

 

6.3. Fotovoltaïsche cellen en panelen – distributeurs 

 

Baterias Marozzi  

ventas@marozzi.com.ar  

www.bateriasmarozzi.com.ar  

 

Ecosolar S.A.  

ecosolar@netizen.com.ar  

www.ecosolar.netizen.com.ar 

  

La Inesina S.R.L. 

info@lainesinasolar.com  

www.lainesinasolar.com  

Mas Baterías  

masbaterias@americanbattery.com.ar  

www.americanbattery.com.ar  

 

Peisa  

info@peisa.com.ar  

www.peisa.com.ar  

 

Solar Shop 

ventas@solarshop.com.ar  

www.solarshop.com.ar  

 

Sun Air Energía S.R.L. 

consultas@sunair.com.ar  

www.sunair.com.ar  

 

Sun Green  
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www.sungreen.com.ar  

Sun Solutions  

ventas@sunsolutions.com.ar  

www.sunsolutions.com.ar 

  

Tecnoenergía  

info@technoenergia.com.ar  

www.technoenergia.com.ar  

 

VZH S.R.L. 

info@vzh.com.ar  

www.vzh.com.ar  

 

 

7. Nuttige instanties7. Nuttige instanties7. Nuttige instanties7. Nuttige instanties    

 

Agencia Provincial de Promoción de Energías Renovables Chubut 

Juan Finoquieto 151 

U9103BLC Rawson 

Tel.: +54 280 4481572 

Fax: +54 280 4481572 

www.organismos.chubut.gov.ar/energiasrenovables 

 

Asociación Argentina de Energía Eólica 

José Maria Paz 1131 

Buenos Aires 

www.argentinaeolica.org.ar  

 

Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente  

Facultad de Ciencias Agrarias- U.N. Ca. 

M. Quiroga 93 

4700 Catamarca 

Tel.: +54 0383 4435955 

Presidente: Adolfo Iriarte  

cadena@inenco.net 

www.asades.org.ar 

 

Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina  

Tacuari, 8° piso  

C1071AAC Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4331-0900  

adeera@adeera.org.ar 
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www.adeera.com.ar  

 

Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina  

Av. Tómas A. Edison 2151 

Dársena E 

Puerto de Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4313-6050 

www.ageera.com.ar 

 

Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina 

Av. Paseo Colón 832, 8° piso 

C1063ACI Buenos Aires  

Tel.: +54 11 4362-9139/ 4362-8516 

asotrans@ar.inter.net 

www.ateera.org.ar  

 

Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) 

Bonpland 1745 

C1414CMU Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4852-6545 

info@carbio.org.ar  

www.carbio.org.ar  

 

Cámara Argentina de Energía Renovable (CADER) 

Viamonte 524, 2° piso oficina 17 

C1053ABL Buenos Aires  

Tel.: +54 11 4515-0517 

Fax: +54 11 4515-0517 

Presidente : Alfredo Langesfeld  

info@cader.org.ar 

www.cader.org.ar 

 

Centro Argentino de Energías Alternativas  

cadea@energias.org.ar 

www.energias.org.ar  

 

Centro Regional de Energía Eólica (CREE) 

Juan Finoquieto 151 

9103 Ciudad de Rawson  

Tel.: +54 280 4481-572 

info@eolica.gov.ar 

www.organismos.chubut.gov.ar/cree   

 

Coordinación de Energías Renovables  

Av. Paseo Colón 171 – 4° piso 

C1063ACB Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4349-8056/ 8485 

fover@minplan.gov.ar 
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Cluster Eólico Argentino – Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeneira de Bienes de Capital de 

la Republica Argentina (CIPIBIC) 

Alsina 1609 – 6° piso, oficina 24 

Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4383-4883 

eólico@cipibicargentina.org.ar  

www.clustereolico.com.ar  

 

Energía Biomasa 

San Martín 2593 

5800 Río Cuarto, Córdoba 

Tel.: +54 0358 154 295473 

info@energiabiomasa.org 

www.energiabiomasa.org  

 

Fundación Energizar  

Céspedes 3249 

1426 Colegiales, Buenos Aires 

Tel.: +54 11 15 5710 8433 

info@energizar.org.ar  

www.energizar.org.ar  

 

Fundación ExportAr 

Paraguay 864 

C1057AAL Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4114-7000 

Fax: +54 11 4114-7718 

www.exportar.org.ar  

 

Foro de Vivienda, Sustentabilidad y Energías (FOVISEE) 

www.fovisee.com  

 

Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (IEDS) 

Av. Del Libertador 8250 

C1429BNP Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4704-1485 

Fax: +54 11 4704-1177 

ieds@cnea.gov.ar 

www.cab.cnea.gov.ar/ieds/  

 

Secretaria de Energía 

Av. Paseo Colón 171 

C1063ACB Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4349-5000 

energía@minplan.gov.ar 

www.energia.com.ar 
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8. Financiële instellingen8. Financiële instellingen8. Financiële instellingen8. Financiële instellingen    

 

Banco de Inversión y Comercio Exterior 

Calle 25 de Mayo 526 

1002 Buenos Aires 

Tel.: 0800 444 2423 

gerenciacomercial@bice.com.ar  

www.bice.com.ar  

 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Calle Esmeralda 130, piso 19 y 20 

Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4320-1800 

Fax: +54 11 4320-1830 

BIDArgentina@iabd.org  

www.iadb.org  

 

Banco de la Nación Argentina 

Bartolomé Mitre 326 

1036 Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4347-6000 

www.bna.com.ar 

 

BNP Paribas 

Bouchard 547, piso 26 

Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4875-4300 

Fax: +54 11 4875-4371 

Info.argentina@bnpparibas.com  

www.bnpparibas.com.ar  

 

Citibank 

Bartolomé Mitre 502, piso 30 

1036 Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4708-2484 

www.citibank.com/argentina  

 

Corporación Andina de Fomento (CAF) 

Avda. Eduardo Madero 900, piso 15 

1106 Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4318-6411 

argentina@caf.com  

www.caf.com  
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Crédit Agricole 

 

Torre Alem. Plaza  

Avda. Leandro N. Alem 855, piso 24 

1001 Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4317-7900 

Fax: +54 11 4317-7950 

www.ca-cib.com  

 

Itaú 

Cerrito 740, piso 19 

1309 Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4378-8420 

contactenos@itau.com.ar  

www.itau.com.ar  

 

Rabobank 

Avda. Presidente Manual Quintana 160 

1014 Buenos Aires 

Tel.: +54 11 4515-5500 

Fax: +54 11 4515-5582 

rabobank.argentina@rabobank.com  

www.rabobank.com  

 

Wereldbank  

Bouchard 547, piso 29 

1106 Buenos Aires 

Ccrerar@worldbank.org  

www.bancomundial.org  
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10. Bijlagen10. Bijlagen10. Bijlagen10. Bijlagen    

 

Figuur 23: Bestaande windenergieparken Argentinië (tot op oktober 2013)  

Project Provincie MW In werking 
treding 

Bedrijf 

Antonio Morán  Chubut 17 MW 1994 PECORSA – 
Cooperativa 
Eléctrica SCPL 

Jorge Romanutti  Santa Cruz 2,4 MW 2001 & 2005 Municipalidad de 
Pico Truncado 

Rada Tilly 
→buiten werking 

Chubut  0,4 MW 1996 COAGUA 

Rio Mayo → 
buiten werking 

Chubut 0,12 MW 1990 D.G.S.P. Provincia 
Chubut  

Tandil Buenos Aires 0,8 MW 1995 CRETAL 

Necochea EOS Buenos Aires 0,25 MW 2009 Sea Energy S.A. 

Punta Alta Buenos Aires 2,2 MW 1995 & 1998 Cooperativa 
Eléctrica Punta 
Alta Ltda. 

Cutral-Có  Neuquén 0,4 MW 1994 COPELCO 

Claromecó Buenos Aires 0,75 MW 1998 Cooperativa 
Eléctrica Limitada 
de Claromecó 

Darregueira Buenos Aires 0,75 MW 1997 Cooperativa 
Eléctrica de 
Darregueira 

Mayor Buratovich Buenos Aires 1,2 MW 1997 Cooperativa 
Eléctrica de 
Mayor Buratovich 

General Acha La Pampa 1,8 MW 2002 & 2004 COSEGA 

Parque Eólico El 
Tordillo  

Chubut  3 MW 2010 Vientos de la 
Patagonia S.A. & 
ENARSA & 
Provincie Chubut 

Veladero  San Juan  2 MW 2008  Barrick Gold  

Arauco – 
S.A.P.E.M 

La Rioja 25,2 MW 2011 Provincie La Rioja 
& ENARSA 

Parque Eólico 
Rawson I & II 

Chubut 80 MW (totaal 
hele project) 

2012 ENARSA & 
EMGASUD 

Diadema Chubut 6,3 MW 2011 Hychiko S.A. 

Necochea Buenos Aires 0,3 MW 2010 Sea Energy S.A. 

El Tordillo  Chubut 3 MW 2009 ENARSA & 
Provincie Chubut 

Loma Blanca IV Chubut 51 MW (totaal 
hele project) 

2013 Isolux Corsan S.A. 

Veladero  San Juan 2 MW 2008 Barrick 

Cerro Dragón  Chubut 28 MW  Pan América 
Energy 
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Milenio Chubut 20 MW  IMPSA 
Bron: http://ingenieroandreotti.blogspot.com.ar/p/parques-eolicos-argentina-funcionando.html.  
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