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Circulair inkopen door gemeenten en bedrijven

Circulair inkopen: U kunt van start! 

De overheid heeft een enorme inkoopkracht. Van maar liefst €73,3 miljard per jaar. In het nieuwe 
rijksbrede Circulaire Economie programma stelt Staatssecretaris Dijksma dat de circulaire economie 
een ander inkoopgedrag van overheden vereist. Eén waarbij  er meer aandacht is voor de 
milieuprestaties en de maatschappelijke kosten tijdens en na de levensduur van een in te kopen 
product. Om hiermee een impuls aan de circulaire economie te geven. 

Expertisecentrum PIANOO is aangewezen om te helpen bij het effectief en efficiënt inzetten van 
maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) als instrument om een bijdrage te leveren aan de 
realisatie van de beleidsdoelen. Beleidsdoelen waaraan MVI een bijdrage levert zijn onder andere: 

* Het tegengaan van klimaatverandering; 

* Het stimuleren van hernieuwbare energieopwekking en energie-efficiëntie; 

* Hergebruik van grondstoffen; 

* Toepassing van biobased grondstoffen en materialen; 

* Leefbaar loon en het verbeteren van arbeidsomstandigheden; 

* Verminderen van milieudruk; 

* Beschermen en duurzaam benutten van natuurlijk kapitaal; 

* Het stimuleren van innovatie, waarbij de overheid als lead customer optreedt; 

* Verduurzamen van de bedrijfsvoering van overheden; 

* Het verduurzamen van product- en marktketens. 

Concrete doelstellingen uit het Circulaire Economie programma hierbij zijn om in 2020 tien procent 
circulair in te kopen en om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen te halveren. Bedrijven 
kunnen hier uiteraard ook enorm aan bijdragen.

Met deze Attero Catalogus voor Circulair Inkopen kunt u nu al van start. Veel producten worden nu 
al gemaakt uit secundaire grondstoffen. Grondstoffen die Attero terugwint uit uw eigen afval. 
Hiermee wordt nu al bijgedragen aan de doelstellingen op het gebied van klimaat, grondstoffen, 
hernieuwbare energie, biobased, milieudruk, innovatie en het verduurzamen van ketens. En als u 
een aanbesteding uitschrijft voor nieuwe producten, dan kunt u overwegen om het percentage dat 
uit gerecycled materiaal bestaat als gunningcriterium op te nemen. Dan helpt u nu al om het 
vliegwiel van de circulaire economie draaiend te krijgen. Dank voor uw steun. 

Attero 



Producten die door Attero en zijn klanten 
gemaakt zijn uit afval van gemeenten en bedrijven

Kartonnen dozen

Afvalstof   Plastic/metaal/drankenkartons (PMD)
Attero grondstof  Drankenkartons (DKR510)
Naam leverancier  Delkeskamp
Plaats leverancier  Nortrup, Duitsland
Circulair eindproduct Kartonnen dozen
Toepassing   Archiveren, verhuizen
Website   www.delkeskamp.de/de/produkte#produkte

Afvalstof   Plastic/metaal/drankenkartons (PMD)
Attero grondstof  PE-plastic (DKR329)
Naam leverancier  Multiport
Plaats leverancier  Bernburg, Duitsland
Circulair eindproduct Kabelbehuizing spoorwegen
Kwaliteitskeurmerk  Compliance DIN EN IEC 60243-1 (VDE 0303)
Toepassing   Kabelbehuizing langs spoorwegen (o.a. gebruikt bij HSL)
Website   www.mp-bbg.eu/de/download-center.html (zie Prospekte)

Kabelbehuizing spoorwegen



Vileda vlakmopsysteem voor schoonmaak

Afvalstof   Plastic/metaal/drankenkartons (PMD)
Attero grondstof  PET-flessen
Naam leverancier  Vileda
Plaats leverancier  Verviers, België
Circulair eindproduct Vileda vlakmopsysteem voor schoonmaak
Kwaliteitskeurmerk  Nordic Ecolabel, Reddot Design Award, IF Product Design Award
Toepassing   Schoonmaakwerkzaamheden
Website   http://www.freudenberg.com

Afvalstof   Gft, organisch afval
Attero grondstof  Compost
Naam leverancier  Attero
Plaats leverancier  Deurne, Maastricht, Moerdijk, Tilburg, Venlo, Wilp, Wijster
Circulair eindproduct Compost / bodemverbeteraar
Kwaliteitskeurmerk  Keurcompost
Toepassing   Aanleg groenvoorziening, tuinen en sportvelden
Website   www.attero.nl/compost

Compost / bodemverbeteraar



Groen gas / CNG

Afvalstof   GFT, organisch afval
Attero grondstof  Groen gas (Garantie van Oorsprong Groen Gas)
Naam leverancier  Pitpoint (CNGNet), GreenPlanet, Orangegas
Plaats leverancier  Tanklocaties
Circulair eindproduct Groen gas / CNG
Keurmerk   NTA8080 
Toepassing   Duurzame mobiliteit, rijden op je eigen afval
Website   www.cngnet.nl/klimaatneutraalrijden

Afvalstof   Stortgas
Attero grondstof  Biogas
Naam leverancier  Rolande
Plaats leverancier  Tanklocaties
Circulair eindproduct LNG (Liquid Natural Gas)
Kwaliteitskeurmerk  NTA8080
Toepassing   Duurzame mobiliteit, rijden op je eigen afval
Website   www.rolandelng.nl/nl/lng-cng-tanken/htm

LNG (Liquid Natural Gas)



Groene stroom

Afvalstof   Verbrand afval en vergist afval
Attero grondstof  Groene stroom
Naam leverancier  Diverse energieleveranciers
Circulair eindproduct Groene stroom
Kwaliteitskeurmerk  NTA8080
Toepassing   Duurzame energie uit eigen afval
Website   www.attero.nl

Gereinigd zand

Afvalstof   Verontreinigde grond, mineraal
Attero grondstof  Verontreinigde grond
Naam leverancier  Attero
Plaats leverancier  Landgraaf, Tilburg, Wilp, Wijster
Circulair eindproduct Gereinigd zand
Kwaliteitskeurmerk  BRL7510, AP04
Toepassing   Infrawerken
Website   www.attero.nl



Biomassa op specificatie voor BEC’s

Afvalstof   Groenafval
Attero grondstof  Biomassa
Naam leverancier  Attero
Plaats leverancier  Venlo
Circulair eindproduct Biomassa op specificatie voor BEC’s
Toepassing   Inzet als brandstof in plaats van fossiele brandstoffen
Website   www.attero.nl

Afvalstof   Grond, mineraal
Attero grondstof  Herbruikbare grond
Naam leverancier  Attero
Plaats leverancier  Landgraaf, Tilburg, Wilp en Wijster
Circulair eindproduct Grond
Kwaliteitskeurmerk  BRL9335, AP04
Toepassing   Gemeente, infrawerken
Website   www.attero.nl

Grond



Diverse granulaten

Afvalstof   Puin, mineraal
Attero grondstof  Betonpuin, gemengd puin
Naam leverancier  Attero
Plaats leverancier  Landgraaf, Montfort, Tilburg, Venlo, Wilp en Wijster
Circulair eindproduct Diverse granulaten
Kwaliteitskeurmerk  BRL2506
Toepassing   Gemeente, infrawerken
Website   www.attero.nl

Afvalstof   Teervrij asfalt
Attero grondstof  Granulaat
Naam leverancier  Asfaltcentrales
Circulair eindproduct Asfalt
Toepassing   Gemeente, infrawerken 
Website   www.attero.nl

Asfalt




