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U kunt compost afhalen vanaf alle compostfabrieken van Attero. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden. 
 
1. Attero laadt niet meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid. Dit is afhankelijk van het voertuig en 

de bestemming, Nederland, Duitsland of België. Attero controleert het maximaal toegestane 
laadgewicht op basis van het kenteken. 

 
2. De compost mag niet boven de schotten uitkomen. De lading moet worden afgedekt met een zeil. 
 
3. Het dragen van een veiligheidshes, veiligheidsschoenen (S3) en helm is verplicht. Deze moet de 

chauffeur zelf bij zich hebben. Het dragen van veiligheidsklompen is niet toegestaan. 
 
4. Op de locaties van Attero is een locatiereglement van toepassing. Op uw aanvraag sturen we dit 

reglement graag naar u toe. Downloaden kan via: https://www.attero.nl/nl/contact/downloads/ 
 
5. U kunt compost afhalen zodra u een formulier met het afhaalnummer hebt ontvangen. U moet dit 

formulier altijd laten zien bij de weegbrug, zonder dit formulier wordt u niet geladen.  
 

6. Als u compost ophaalt in opdracht van een ander bedrijf, dan heeft u een vergunning voor 
beroepsgoederen vervoer nodig op grond van de wet. Als u compost ophaalt voor uw eigen bedrijf dan 
heeft u deze vergunning niet nodig.  

 
7. In het kader van schone en veilige producten worden er strenge eisen gesteld aan het transport. In het 

transportmiddel mogen geen restanten van de vorige vracht aanwezig zijn. In de meeste gevallen 
volstaat een veeg schoon transportmiddel, soms moet deze gereinigd worden met hoge druk, dit is 
bijvoorbeeld het geval als de voorgaande vracht (delen van) dierlijke mest bevatte, zie de tabel op de 
tweede pagina. Wij verzoeken u vriendelijk om te waarborgen dat het transportmiddel juist is 
schoongemaakt en dat de chauffeur een document bij zich heeft waaruit blijkt wat de voorgaande 
lading was. 
 

8. Elke transporteur die compost vervoert moet geregistreerd zijn bij de NVWA, dit geldt ook voor 
transporteurs die worden ingehuurd, de charters. Mocht u, of uw transporteurs waarmee u 
samenwerkt, zich nog niet geregistreerd hebben, dan kan dat alsnog. Ga hiervoor naar www.nvwa.nl 
en geef als zoekterm op “Registratieformulier Dierlijke Bijproducten”. Selecteer “Tussenproducten: 
aanvragen registratie”. Het registreren via internet is snel geregeld als u eHerkenning hebt. Voor 
vervoer van compost dient u de registratie “COMR” te verkrijgen. Een uitzondering geldt voor 
hoeveelheden beneden 3 ton. 
 

9. De NVWA eist dat op elk voertuig de volgende tekst wordt aangebracht: “Cat 3. Organische 
meststoffen of bodemverbeteraars, landbouwhuisdieren niet laten grazen en gewassen niet als 
groenvoer gebruiken binnen 21 dagen na gebruik.” Het handigste is een omklapbaar bordje of een 
bordje dat uit een frame gehaald kan worden. Het bordje mag er namelijk niet opzitten als er geen 
compost in het voertuig aanwezig is. Als het bordje niet op het voertuig is aangebracht mag Attero 
geen GFT-compost laden op de vrachtwagen. Een voorbeeld treft u aan op de tweede pagina. 
 

10. Vanaf locatie Wijster is de minimale afhaalhoeveelheid 20 ton per keer. Op de andere locaties kunnen 
in overleg ook kleinere hoeveelheden worden afgehaald.  
 

11. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met onze binnendienst. Wij zijn bereikbaar via 
telefoonnummer (088) 550 15 15 of via ons mailadres compost@attero.nl. 

Afhalen van compost 

Samenvatting voorwaarden 
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Schone en veilige producten: Eisen aan transport  
 

nr Voorgaande lading (en vergelijkbare stoffen) eis / voorschrift 

1 Asfalt of vervuilde grond Niet toegestaan 

2 Oliehoudende producten Niet toegestaan 

3 Glas Niet toegestaan 

4 Dierlijke mest / mengproducten met dierlijke mest Reinigen met hoge druk 

5 Swill Reinigen met hoge druk 

6 Bierborstel Veegschoon 

7 Landbouw producten zoals graan, zaden, peulvruchten Veegschoon 

8 Landbouw producten zoals aardappels of bieten Veegschoon 

9 Gft-afval / huisvuil / bedrijfsafval Veegschoon 

10 Groenten en fruit (niet verpakt) Veegschoon 

11 Land- en Tuinbouw afval Veegschoon 

12 Schone grond Veegschoon 

13 Alle (gecertificeerde) compost producten en zeefoverlopen Veegschoon 

14 Potgrond Veegschoon 

15 Eigen gebruik producten Veegschoon 

16 Groenafval Veegschoon 

 
 
 
Voorbeeld bordje CAT 3 vermelding: Afmeting 25 x 25 cm 
 

 


