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Attero innoveert met productie Substraatcompost
Op 10 mei start Attero een grote ombouw van zijn vergistings- en composteerfabriek in Venlo.
Deze aanpassing maakt de productie van compost met een zeer hoog kwaliteitsniveau mogelijk,
namelijk Attero Substraatcompost. Attero introduceert hiermee een nieuw product in zijn BSGproductlijn (biobased substraatgrondstoffen). Het proces om deze kwaliteit te bereiken is uniek
in de wereld van de compostproductie uit groente- fruit- en tuinafval (gft).
De afzet van dit nieuwe product is bestemd voor potgrondbedrijven. Zij maken diverse soorten
potgronden, waarbij zij specifieke eisen stellen aan de eigenschappen en de kwaliteit van hun
grondstoffen, waaronder compost. De grondstoffen waaruit Attero Substraatcompost maakt, zijn
aan de bron apart ingezamelde groente-, fruit- en tuinresten. Dit organische materiaal ondergaat
een uitgebreid reinigings- en composteringsproces. Daarmee voldoet dit eindproduct aan de hoge
eisen die de potgrondbedrijven stellen, waaronder het RHP-certificaat. Dit certificaat verzekert
afnemers dat ziektekiemen maximaal zijn afgedood en dat Attero Substraatcompost door een
relatief lage zoutbelasting breed toepasbaar is.
Eigen innovatie
Attero heeft het productieproces zelf ontwikkeld. Bij deze innovatie speelt de circulatie van water
een wezenlijke rol. De compostfabriek in Venlo is al jaren de bakermat van innovaties die Attero
doorvoert in de techniek van compostering en de gekoppelde vergisting. Aan deze ontwikkeling ging
een vierjarig onderzoeksprogramma vooraf. Hierin zijn vele proeven uitgevoerd om het nu
uitontwikkelde verwerkingsproces uitgebreid te testen. Het geproduceerde eindproduct is
onderzocht door Wageningen University & Research en door potgrondbedrijven. Attero is nationaal
en internationaal gezien de eerste producent, die op industriële schaal deze nieuwe organische
grondstof, Substraatcompost, gaat produceren.
Marktleider
Met acht composteer- en vergistingslocaties en fabrieken is Attero marktleider in de verwerking van
gft in Nederland. Uit rond 600.000 ton aangeboden gft produceren wij gecertificeerde compost, die
afgezet wordt in land- en tuinbouw, potgrond- en opzaksector, groenvoorziening en de grond-, wegen waterbouw. Binnen Attero’s BSG-productlijn vallen nu Substraatcompost, Potgrondcompost,
Pluscompost en Opzakcompost. Attero breidt zijn bijdrage aan de circulaire economie substantieel
uit. De ontwikkeling van Attero Substraatcompost voor potgrondbedrijven sluit daar volledig op aan
en levert een positieve bijdrage aan het beperken van de emissie van CO2.
Over Attero

Als partner van private en publieke partijen biedt Attero duurzame oplossingen voor hun afvalstromen. Onze
kernactiviteiten zijn het terugwinnen van herbruikbare grondstoffen uit dit afval en het omzetten van
afvalstromen in duurzame energie. Innovatieve en rendabele oplossingen zijn daarbij het uitgangspunt. Onze
strategie richt zich op het versterken van onze kernactiviteiten, het realiseren van operational excellence in
al onze bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van groei door nieuwe investeringen en acquisities. Zo
waarborgen wij onze continuïteit op lange termijn. Attero verwerkt jaarlijks 3,5 miljoen ton afval en heeft
ruim 750 medewerkers in dienst. Waterland Private Equity Investments is eigenaar van Attero.
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