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Attero

o Producent van:

● (duurzame) energie, zoals groene stroom en groen gas

● nieuwe grondstoffen

● bodemverbeteraars

● bio- en secundaire brandstoffen voor energiecentrales en industrie

o Bronmateriaal: huishoudelijk restafval; groente-, fruit- en tuinafval (gft);

bedrijfsafval; puin, grond, hout e.d. 

o Vijftien locaties in Noord-, Midden-

en Zuid-Nederland; regionaal verankerd

o Aandeelhouder: 

Waterland Private Equity Investments
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Attero’s kernactiviteiten

energieproductie recycling vergisten

2 afvalenergiecentrales 7 installaties13 

stortplaat

sen

7 installaties 7 installaties
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Attero’s missie

“Attero stelt zich ten doel om de potentie die aanwezig is in het afval 

maximaal te benutten: door er grondstoffen uit terug te winnen en 

door er duurzame energie mee te produceren”.
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Energie uit afval en biomassa

restafval 

organisch

afval

1.128 GWh

30 ton stoom

/uur

24,2 milj m3

37 GWh

stroom

warmte

biogas

biogas

warmte

stroom

stroom
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gas
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vergistingsinstallaties
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Levering warmte

Levering 20 ton stoom per 

uur aan Noblesse Wijster

Levering warmte aan 

waterzuivering, PRP en 

vergistingsreactor.

Levering hoge-

en lagedruk 

stoom aan 

naastgelegen 

warmtekracht-

centrale 

RWE/Essent en 

vestiging Shell 

(locatie 

Moerdijk)

Levering 

10 ton 

stoom per 

uur uit 

biomassa 

aan Peka 

Kroef 

Odiliapeel
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Biomassa Energiecentrale Odiliapeel
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BEC Odiliapeel

opslag biomassa



Kengetallen

• Thermisch vermogen: 8,7 MW

• Stoomproductie: 10,2 ton per uur

• Rendement: 91,2 %

• Stoomtoepassing: Stoomschillen en blancheren aardappels

• Biomassa: 27 kton per jaar

• Aardgasbesparing: 8,2 mln m³ per jaar

• CO2 reductie: 14.500 ton per jaar
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Projecthistorie

• Aanbesteding gemeenten: 26 juli 2010

• Contractondertekening: 2 december 2011

• Datum beschikking vergunning 24 april 2014

• Industrial steam 18 augustus 2015
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De installatie

12



Installaties
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Biomassa

Shreds uit Groen en GFT afval (50/50%)

40% eigen productie

40% lange termijn contract gemeenten

20% regionale inkoop

Stukgrootte tot 300 mm (twee dimensionaal)

Asgehalte 22% nominaal

Vochtgehalte 25 tot 49 %

Calorische waarde 6.7 tot 11,5 MJ/kg

Menging in biomassa bunker
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Biomassa

Input 

biomassa 

shreds

Volautoma-

tische 

biomassa 

belading

Lospunt biomassa in

stortput

1
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Tips en tricks

• Vergewis je van een haalbare 

bestemming op de locatie

• Kijk goed naar (on)mogelijkheden N-

depositie

• Stem stoomproductie en afnameprofiel 

goed op elkaar af

• Denk aan redundantie behoefte

• Ontwerp installatie op basis van 

nauwkeurige brandstofspecificaties.
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Succesfactoren

• Ontwerp op vollast

• Sluit lang lopende 

termijncontracten

• Neem de omgeving mee 

in het ontwikkelingstraject

• Werk met solide partners
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