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Boskalis joint venture verkrijgt contract voor 
verwerking bodemassen van Attero  
 
Papendrecht, 2 februari 2017 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) gaat samen met Inashco alle 

bodemassen van Attero verwerken voor een periode van 10 jaar. De opdracht 

is toegekend aan ACCN (Ash Cleaning Company Netherlands), een 

deelneming waarin Boskalis Environmental en Inashco elk aandeelhouder 

zijn. De totale contractwaarde voor een periode van 10 jaar bedraagt ten 

minste EUR 100 miljoen, mede afhankelijk van de marktprijzen van de 

gewonnen metalen. Het aandeel van Boskalis in ACCN bedraagt 50% en de 

resultaten worden door Boskalis als deelneming verwerkt. 

 

De afvalenergiecentrales van Attero in Moerdijk en Wijster produceren 

jaarlijks circa 450.000 ton bodemassen. Voor de verwerking van deze assen 

bouwt ACCN een geavanceerde installatie in Nauerna in het Amsterdamse 

havengebied, gebaseerd op een door Boskalis Environmental ontwikkeld 

reinigingsprocedé. Door de verwerking kan de bodemas vrijwel volledig als 

grondstof worden hergebruikt en draagt Boskalis bij aan de circulaire 

economie. De minerale fractie, bestaande uit zand en granulaat, is een vrij 

toepasbare bouwstof in civiele werken van Boskalis en de waardevolle en 

schaarse metalen worden door Inashco als grondstof vermarkt. De combinatie 

Boskalis – Inashco biedt daardoor een integrale oplossing en ontzorgt Attero 

van het reinigen en verwerken van de bodemas. Tevens voldoet Attero met 

deze afspraak aan haar verplichting jegens de Nederlandse overheid in het 

kader van de Green Deal Bodemassen. 

 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale 

dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme 

diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen 

voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s met 

onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water 

en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het 

een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore 

windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis 

meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT 

Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige 

vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes 

continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in 

partnerships. 

 

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com. 
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