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Graag nodigen wij u uit om woensdag 14  juni of donderdag 
15 juni 2017 een bezoek te brengen aan de BVOR-Demodagen 
‘Groen als grondstof’. Dit keer is BVOR-lid ARN B.V. in Weurt 
bij Nijmegen gastlocatie. Het is de elfde keer dat dit succes-
volle, tweejaarlijkse evenement wordt gehouden.

MAchiNEs iN BEDRijf
Speciaal aan de BVOR-Demodagen is dat de getoonde 
machines ook in bedrijf zijn. Exposanten demonstreren 
machines die worden gebruikt bij het opwerken van groene 
reststromen tot biomassa- of compostproducten, zoals 
verkleiningsmachines, versnipperaars, omzetmachines, 
zeefmachines en windshifters.  
U kunt zowel ’s ochtends als ’s middags deelnemen aan een 
rondleiding waarbij u de machines om beurten in actie ziet. 
Dankzij een koptelefoon kunt u de uitleg ondertussen goed 
volgen. 

BEuRs
In een tent op het terrein zijn behalve de demonstrerende 
bedrijven ook andere exposanten aanwezig die producten 
of diensten leveren met een link naar de wereld van de 
groenafvalverwerking, zoals bedrijven die gespecialiseerd 
zijn in inspecties, automatisering  of milieu-adviezen, maar 
ook overheidsinstanties.

GRAtis tOEGANkElijk
De BVOR-Demodagen zijn gratis toegankelijk voor 
bezoekers. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Wij hopen u te mogen begroeten op 14 of 15 juni 2017.

De BVOR - Democommissie

Jan van Bemmel, Marcel den Ouden, Rob Reijnders en  
Wieke Coenen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wieke 
Coenen, Verenigingsbureau BVOR, tel. (0317) 42 67 55, of 
(06) 10 94 14 25, info@bvor.nl

Geachte relatie,

cOlOfON

Uitgave: BVOR

VeReNigiNgsBuReau BVOR
Bronland 12-B
6708 WH Wageningen
T (0317) 42 67 55
e info@bvor.nl 
W www.bvor.nl

 @BVOR_NL

Mochten er onverhoopt onjuistheden 
staan in deze uitnodiging dan aan-
vaardt de BVOR geen aansprakelijkheid 
daarvoor.

VORmgeViNg 
Communicatiebureau De Lynx

DRukWeRk 
Propress

© BVOR



Geachte relatie,

PROGRAMMA

14 EN 15 juNi 2017
09.00 uur    terrein open en ontvangst
10.00 uur eerste demonstratieronde
12.30 uur pauze
14.00 uur tweede demonstratieronde
17.00 uur afsluiting

ADREsGEGEVENs PARkEREN BVOR-DEMODAGEN
P + R Nijmegen-West
gelegen naast meeuwse acker 20-20,
6564 DZ Nijmegen (mondial college)
Vanaf a73 borden P + R Nijmegen-West volgen. Bij kruispunt 
Neerbosscheweg-iJpenbroekweg naar rechts en direct daarna 
weer 1e weg rechts. 
De coördinaten van dit parkeerterrein zijn: N 51.50.11 e 5.48.03

Vanaf hier rijden pendelbusjes naar aRN B.V. (vijf minuten rij-
afstand). Op de locatie van aRN kunt u níet parkeren.
De parkeerplaats is ook bereikbaar met het openbaar vervoer 
(naam bushalte is ‘Poort Neerbosch’)
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Tijdens de BVOR-Demodagen demonstreren 
verschillende exposanten hun machines. Daar-
naast is het mogelijk kennis te maken met di-
verse andere organisaties die een stand hebben 
in de tent op het terrein van aRN B.V. in Weurt. 
De meest actuele lijst kunt u terug vinden op de 
website van de BVOR, www.bvor.nl 

Deelnemers op alfabetische volgorde bedrijfsnaam/organisatie

aRN B.V.
Gastbedrijf van BVOR-Demodagen 2017
 Afvalenergiecentrale ARN B.V. houdt zich bezig met het 

verbranden, vergisten, composteren en storten van  
diverse reststromen. Daarnaast is ARN gespecialiseerd in 
het produceren en leveren van stroom, warmte, groengas 
en CO2.  
 www.arnbv.nl – info@arnbv.nl - tel. (024) 371 71 71

HaNs De BaaT OLiePRODukTeN BV
 Brandstof en Adblue distributie binnen 24 uur in Neder-

land en België op iedere willekeurige locatie. Met alle 
bijbehorende opslag equipment.

 info@hansdebaat.nl – www.hansdebaat.nl  
tel. (0183) 62 93 92

VaN BemmeL macHiNe-imPORT BV
Demonstreert:
 Terra Select W80 windzifter
 Terra Select S60 sterrenzeef
 Terra Select T60 trommelzeef
 BACKHUS A55 compostdraaier
 JENZ BA725 shredder/groenafval verkleiner
 JENZ chippertruck
 TEREX Finlay 883 + Spaleck vlakdekzeef
 Eggersman -Teuton langzaamdraaiende shredder
 www.vanlaeckegroup.com – info@vanlaeckegroup.com
 tel. (030) 686 81 00

BVOR-BRaNcHe VeReNigiNg ORgaNiscHe 
ResTsTOffeN
Organisator van de BVOR-Demodagen 
 De BVOR behartigt de belangen van vergunde biomassa-

werven die organische reststromen duurzaam opwerken 
tot hoogwaardige producten.

 www.bvor.nl - info@bvor.nl - tel. (0317) 42 67 55
 

cOmgOeD
 Comgoed Compost en Biomassa BV is een handelsonder-

neming die bij vijftig verschillende locaties wekelijks com-
post en allerlei soorten biomassa inkoopt, transporteert 
en verkoopt. Jaarlijks leveren zij aan circa 5000 klanten in 
Nederland, België en Duitsland. Tevens verhandelen zij 
ook andere vergistbare stromen en allerlei mogelijk grond- 
en reststromen.

 www.comgoed.nl – info@comgoed.nl  
tel. (0187) 65 00 04

gm RecycLiNg
Demonstreert:
 Willibald EP5500 Shark II shredder
 Zemmler MS4200 trommelzeef
 www.gmrecycling.be - info@gmrecycling.be  

tel. +32 (0) 9 378 39 47

HeRWiJNeN macHiNeRy B.V.
Demonstreert:
 Pronar MPB 20.55 trommelzeef
 Pronar MRW 2.85 langzaamdraaiende shredder
 www.pronar-recycling.nl – info@herwijnenmachinery.nl  

tel. (0418) 63 96 22

LaNDeLiJk meLDPuNT afVaLsTOffeN (Lma)
 Rijkswaterstaat (LMA) is de landelijke meldinstantie voor 

het ontvangen, verwerken en distribueren van afvalstof-
fenmeldingen.

 www.lma.nl – helpdesk@lma.nl – tel. (088) 797 71 02

meNaRT
Demonstreert: 
 MENART SP 5400 door tractor aangedreven omzetmachine
 www.menart.eu – info@menart.eu   

tel. +32 (0)65 61 07 60

m-TecH NeDeRLaND BV
 M-Tech Nederland BV is als milieu-adviesbureau actief op 

het gebied van vergunningaanvragen, milieuadvisering, 
managementsystemen en milieuonderzoeken zoals geluid, 
geur, luchtkwaliteit, depositieberekeningen en externe 
veiligheid.

 www.m-tech-nederland.nl   
info@m-tech-nederland.nl – tel. (0475) 42 01 91

 
 
 

DEElNEMERs 
BVOR-DEMODAGEN 2017
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NiHOT RecycLiNg TecHNOLOgy BV
 Demonstreert:  

SDS 800-i semi-mobiele windshifter
 www.nihot.nl – sales@nihot.nl – tel. (020) 582 20 30

NO-ODOuR
 No-Odour is specialist op het gebied van geurbestrijding. 

Zij kunnen u helpen met het verminderen van geurover-
last binnen én buiten. Demonstratie MobiSpray verneve-
laar en Outdoor droge diffusie.

   www.no-odour.com - info@no-odour.com   
(024) 645 37 85 

OPHOf RecycLiNg B.V.
Demonstreert:
 Eschlböck biber 78 – houtversnipperaar
 Arjes VZ570– shredder
 Neuenhauser Targo 3000 – shredder
 Neuenhauser 3-fractie sterrenzeef
 www.ophofrecycling.nl – gj@ophofrecycling.nl  

 tel. 06 – 21 13 05 87

PieTeR Bas auTOmaTiseRiNg
 PieterBas Automatisering (1988!) is gespecialiseerd in 

de Nederlandse afval- en reinigingsbranche. Zij leveren 
standaard logistieke en administratieve software voor de 
automatisering van inzamelaars, transporteurs, recyclers 
en verwerkers van afvalstoffen.

 www.pieterbas.nl – info@pieterbas.nl – tel. (024) 358 58 20

c. VaN DeR POLs & ZN BV
Demonstreert:
 Doppstadt DW 3060 K Biopower rupsmobiele langzaam-

draaiende verkleiner met geïntegreerde nazeefinstallatie
 Doppstadt DW 3060 K Biopower rupsmobiele langzaam-

draaiende verkleiner
 Doppstadt AK 635 K rupsmobiele sneldraaiende verkleiner
 Doppstadt SM 620 Plus trommelzeefmachine
 Doppstadt DH812Q houtversnipperaar
 Doppstadt AK 560 Eco Power, sneldraaiende verkleiner 
    www.pols.nl - info@pols.nl - tel. (0181) 45 88 45 

PON equiPmeNT BV
Demonstreert: 
 Crambo shredder (type 6200 of 4200)
 Multistar L3 sterrenzeef
 Nemus 2700 trommelzeef op rupsonderstel
 Axtor 6010 sneldraaiende houtshredder
 Multistar ONE - PRIMEUR - sterrenzeef
 MH 3022 of 3024 Overslagkraan CAT
 966 Cat-shovel
 Stationaire Komptech sterrenzeef 25 -120/25-90
 www.pon-cat.com/komptech - komptech@poncat.com  

tel. 088-737 75 00

PRecia-mOLeN NeDeRLaND BV
 Precia-Molen biedt een totaal weegconcept voor de recycling-

branche. Industriële weegapparatuur van 0,1 g tot 400t.
 www.preciamolen.nl - sales@preciamolen.nl 
 tel. (076) 524 25 26

quaLiTy seRVice
 Onafhankelijke testen, inspectie en certificatie op het 

gebied van vloeistofdichte voorzieningen, bodembescher-
ming, groene grondstoffen en duurzame energie.

 info@qsbv.com - tel. (0318) 43 14 00

RiJksDieNsT VOOR ONDeRNemeND NeDeRLaND
 Ondersteunt ondernemend Nederland met subsidies, za-

kenpartners, kennis en regelgeving bij duurzaam, agrarisch, 
innovatief en internationaal ondernemen. RVO.nl is onder-
deel van het ministerie van Economische Zaken, maar voert 
ook opdrachten uit namens andere ministeries.

 www.rvo.nl – tel. (088) 042 42 42

VaN DeR sPek B.V.
Demonstreert: 
 Backers - 3mtb rups/wielmobiel - sterrenzeeef  

Fuchs MHL250E met sorteergrijper – overslagkraan
 TDS V20 rupsmobiel – mid speed shredder
 TTS620 rupsmobiel – trommel
 TC421 rupsmobiel – transportband
 www.vanderspek.nl - info@vanderspek.nl  
 tel. (0347) 36 26 66

Vks NeDeRLaND BV
 VKS Nederland BV is leverancier van overdruksystemen en 

overdrukfilterpakketten.
 www.vksnederland.nl - info@vksnederland.nl   

tel. 06-53 35 22 25

WeLLiNkcaesaR TimBeR TecHNOLOgy B.V.
 Demonstreert:
 Dutch Dragon EC10075 (hoogkipper) eigen motor
 760 PK woodschipper
 Dutch Dragon EC9045 (hoogkipper) aftakas aangedreven 

woodchipper
 Dutch Dragon EC9045 aftakas aangedreven woodchipper
 www.wellinkcaesar.nl - info@wellinkcaesar.nl  

tel. (0315) 69 54 70

genoemde machines onder voorbehoud. 
Het meest recente overzicht kunt u vinden op 
www.bvor.nl
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Lorentzlaan 14 | 3401MX Ijsselstein
T. +31 (0) 30 68 68 100

www.vanlaeckegroup.com

Trommelzeven & Windzifters
Hout- & afvalrecyclage
Compostomzetters

TERRA SELECT | JENZ  
HAAS | BACKHUS

www.m-tech-nederland.nl

Milieu en Omgevings-
vergunning vergt kennis

 Roermond 
Produktieweg 1g
6045 JC Roermond

T +31 475 420 191
info@m-tech-nederland.nl

 Dordrecht 
Pieter Zeemanweg 155
3316 GZ Dordrecht

T +31 475 420 191 
info@m-tech-nederland.nl

 Nederland  België 

 Brussel 
Clovislaan 82
1000 Brussel

T +32 2 734 02 65 
info@m-tech.be 

 Hasselt 
Maastrichtersteenweg 210
3500 Hasselt

T +32 11 223 240 
info@m-tech.be

 Gent 
Industrieweg 118 / 4
9032 Gent

T +32 9 216 80 00 
info@m-tech.be 

 Namen 
Route de Hannut 55
5004 Namur

T +32 81 226 082 
info@m-tech.be

m-tech is gespecialiseerd in :
– Omgevingsvergunningen
– Managementsystemen
– Veiligheidsrapportages en -studies
– Milieue� ectrapportages en -studies
– Ruimtelijke ordening
– Waterwet
– IPPC
– ADR-regelgeving
– Afval- en bodemwetgeving
– Geluid, geur, luchtkwaliteit, stikstofdepositie
– Bestuursrechtelijke procedures
– Natuurbescherming

m-tech_2014_scm_adv180x132_rev_adres.indd   1 9/09/14   21:37
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MULTISTAR ONE
De nieuwe Multistar One maakt de verwerking van afvalhout en biomassa uitermate 
efficiënt. Deze nieuwste toevoeging aan de lijn van succesvolle Komptech sterrenzeven, 
is in staat om uit diverse geshredderde of gezeefde afvalstromen een vooraf vastgestelde 
bruikbare fractie te zeven, terwijl de overlengte naar de shredder wordt teruggevoerd.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Kom bij ons langs tijdens de BVOR dagen.

www.pon-cat.com/komptech
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De BVOR – voluit de Branche Vereniging Organische 
Reststoffen – is opgericht in 1989 en vertegenwoordigt 
de meerderheid van bedrijven die compost en andere 
biobased producten maken. De brancheorganisatie 
heeft haar  Verenigingsbureau in Wageningen. De BVOR 
fungeert als belangenbehartiger en kenniscentrum voor 
haar leden en de sector. Bovendien heeft de vereniging 
een belangrijke netwerkfunctie. Ook beheert de 
branchevereniging vier certificatieschema’s.  

BElANGENBEhARtiGiNG
De BVOR bundelt en behartigt de belangen van haar leden, zodat zij de 
ruimte hebben om te ondernemen, te innoveren en te investeren in 
kwaliteit. Belangrijke issues plaatst de BVOR op de politieke en maat-
schappelijke agenda. Zij is een vaste gesprekspartner van de overheid en 
streeft naar gunstige wet- en regelgeving en marktomstandigheden voor 
de sector. Hierbij werkt de BVOR samen met andere brancheorganisaties 
met gedeelde belangen en ook met landbouworganisaties en de Wage-
ningse kennisinstituten. Voor een effectieve lobby in Brussel is de BVOR 
aangesloten bij het European Compost Network (ECN), waarin branche-
organisaties en marktpartijen uit heel Europa samenwerken. Individuele 
leden ondersteunt de BVOR onder meer bij vergunningverlening en pro-
cesvoering. Leden kunnen gratis gebruik maken van de BVOR-helpdesk.

kENNiscENtRuM
De BVOR is hét kenniscentrum rond organische reststromen, compost 
en andere biobased producten. De medewerkers van het Verenigings-
bureau zijn niet alleen deskundig in technisch-inhoudelijke onderwerpen 
en marktontwikkelingen, maar ook in relevante wet- en regelgeving. Voor 
leden is al deze kennis toegankelijk via de helpdesk en het intranet van 
de BVOR.  Op de website brengt de BVOR nieuwsberichten, dossiers, 
publicaties, factsheets en andere nuttige informatie. Daarnaast neemt de 
BVOR regelmatig deel aan projecten en studies, waarin zij eveneens haar 
kennis beschikbaar stelt. Het Verenigingsbureau organiseert bovendien 
jaarlijks cursussen en workshops voor BVOR-leden en andere geïnteres-
seerden.

NEtwERk
De leden van de BVOR waarderen de netwerkactiviteiten van de branche- 
vereniging. De halfjaarlijkse ledenvergaderingen en de regiobijeenkom-
sten kennen een hoge opkomst. Bovendien zijn veel leden actief in de 
verschillende commissies. Naast het delen van kennis zijn de bijeen-
komsten een prima gelegenheid om nieuwe contacten op te doen en 
bestaande relaties te onderhouden.

BVOR – VOOR PRODucENtEN 
VAN cOMPOst EN BiOBAsED 
PRODuctEN



 | P9

eRkeNDe VeRWeRkeR Zieke BOmeN
Met het certificatieschema ‘erkende verwerker ziek bomenhout’ 
biedt de BVOR een oplossing voor besmettelijk ziek afvalhout. 
Als ontdoeners een gecertificeerd bedrijf inschakelen, zijn ze 
verzekerd van een adequate verwerking en wordt verdere ver-
spreiding van deze ziekten voorkomen. Het certificaat dekt vier 
boomziekten: de iepziekte, de kastanjebloedingsziekte, Phyto-
phthora ramorum en Verticillium.

OP DE hOOGtE BlijVEN?
Via het contactformulier op de website www.bvor.nl is het mo-
gelijk om u gratis te abonneren op de digitale nieuwsbrief, de 
(papieren) BVOR-specials en/of het aanvragen van een docu-
mentatiepakket voor het lidmaatschap of voor het begunstiger-
schap van de BVOR. 
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cERtificEREN ViA DE BVOR

keuRcOmPOsT
De BVOR beheert Keurcompost. Dit vrijwillige certificatieschema 
voor producenten van groencompost en gft-compost stelt eisen 
aan het composteerproces en de kwaliteit van het compostpro-
duct  die verder gaan dan de wettelijke eisen. Deze aanvullende 
eisen zijn opgesteld in overleg met akkerbouworganisaties en 
komen daarmee ook tegemoet aan de eisen die de aardappel-
verwerkende industrie en de verwerkers van groente en fruit 
stellen. Naast de akkerbouw en vollegronds tuinbouw vindt 
Keurcompost zijn weg naar hoveniers en de gemeentelijke 
groenvoorziening. Door het hoge kwaliteitsniveau is de vraag 
naar Keurcompost de afgelopen jaren sterk gestegen. 

BRL VOOR sameNgesTeLDe gRONDPRODucTeN
Een specifieke categorie producten om de kwaliteit van de 
bodem te verbeteren, zijn zogeheten samengestelde grondpro-
ducten. Deze mengsels van grond en compost zijn verkrijgbaar 
als onder meer bomenzand en tuinaarde. De BVOR is cluster-
beheerder voor BVOR-leden die gecertificeerd zijn voor de BRL 
9335 protocol 4. In dit protocol staan de regels voor het maken 
van samengestelde grondproducten.

eRkeNDe VeRWeRkeR iNVasieVe exOTeN
Vanaf januari 2016 verplichten Europese regels de Nederlandse 
overheid de verspreiding tegen te gaan van ‘invasieve exoten’. 
Dat zijn schadelijke ‘vreemde’ plantensoorten, zoals de Japanse 
duizendknoop en de grote waternavel. Gecontroleerde compos-
tering is een uiterst effectieve bestrijdingsmethode. Met het oog 
hierop heeft de BVOR het certificatieschema ‘erkende verwerker 
invasieve exoten’ ontwikkeld. De eisen in dit schema garande-
ren dat plantenresten en zaden tijdens het composteerproces 
volledig worden vernietigd. Ontdoeners van invasieve exoten 
zijn bij gecertificeerde bedrijven aan het juiste adres voor een 
verantwoorde verwerking.

wAARiN ONDERschEiDEN DE  
BVOR-lEDEN zich?
VaN ResTsTROOm NaaR BiOBaseD PRODucT
BVOR-bedrijven werken jaarlijks zo’n 3 miljoen ton organische reststromen 
op tot compost en andere biobased producten; denk aan biobrandstoffen, 
biogas, vezels en andere duurzame producten. Binnen de branche vinden 
tal van innovaties plaats om reststromen nog beter te benutten. Het gaat 
dan onder meer om het winnen van vetzuren of eiwitten uit reststromen en 
het produceren van specifieke substraten of het maken van extracten, zoals 
compostthee.

effecTieVe kWaLiTeiTsBORgiNg VaN  
PROcesseN eN PRODucTeN 
De ‘biomassawerven’, waar de BVOR-leden organische reststromen tot een 
grote variëteit aan producten opwerken, hebben een behoorlijke schaal-
grootte. Dat maakt een effectieve kwaliteitsborging van processen en pro-
ducten mogelijk. De strenge vergunningseisen voor deze verwerkingsloca-
ties zorgen ervoor dat er geen ongewenste milieueffecten en overlast naar 
de omgeving optreden. Dit zijn allemaal noodzakelijke randvoorwaarden 
voor de sector om invulling te geven aan de circulaire economie. De keTeN

ORgaNiscHe 
ResTsTROmeN

VeRWeRkiNgsLOcaTies 

BiO-BaseD 
PRODucTeN
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aRN is een afvalenergiecentrale gevestigd in Weurt (bij 
Nijmegen). Jaarlijks accepteren wij 550.000 ton afval, dat 
wij bewerken door middel van  recycling, verbranden, 
vergisten of storten. Van die 550.00 ton  zetten wij 300.000 
ton afval om in stroom die wij leveren aan het openbare 
elektriciteitsnet en in warmte waarmee wij o.a. de 
Nijmeegse wijken Waalfront en Waalsprong voorzien. 

Dankzij de activiteiten van ARN wordt jaarlijks de emissie van een hoeveel-
heid CO2 vermeden, waarvoor anders een bosareaal van meer dan 18.000 
hectare nodig zou zijn om die hoeveelheid CO2 in aangroei van biomassa 
te binden.

Als maatschappelijk betrokken onderneming richten wij ons op een duur-
zaam rendement voor mens, milieu en organisatie: ‘people, planet, profit’. 
Om de zorg voor het milieu te borgen, werken wij voor al onze activiteiten 
met een bedrijfsintern milieuzorgsysteem volgens ISO 14001, waarvoor wij 
al sinds 1998 onafgebroken gecertificeerd zijn. De emissies van ons bedrijf 
liggen ver onder de wettelijke Nederlandse en Europese normen.  
Wij publiceren deze emissies gedetailleerd in ons jaarverslag, te vinden op 
onze website www.arnbv.nl. 

VERGistEN EN cOMPOstEREN 
In 2012 heeft ARN een vergistings- en composteringsinstallatie in gebruik 
genomen. In deze installatie verwerken wij jaarlijks ruim 40.000 ton 
groente-, fruit- en tuinafval afkomstig uit de Regio Nijmegen.
Door middel van vergisting wordt dit gft omgezet in biogas dat wij vervol-
gens opwerken tot 2.500.000 m3 groen gas. Bij het opwerken van dit gas 
wordt ook gecertificeerd CO2 afgezonderd.  

ARN 
Van verwerken naar verwaarden

GAstBEDRijf 
VAN BVOR-

DEMODAGEN 
2017

 P10 | 



 | P11

Dit is zo goed van kwaliteit dat wij er jaarlijks 1.800 ton van leveren als 
grondstof voor de glastuinbouw. Onze vergister is gecertificeerd volgens 
de NTA 8080, wat wil zeggen dat wij uitsluitend biomassa verwerken die 
duurzaam is van herkomst. Ook de door ons geproduceerde CO2 voldoet 
aan deze norm.
Het biogas wordt gebruikt als brandstof voor het lokale en regionale bus-
vervoer, waarmee wij de in de regio ingezamelde biomassa in de vorm 
van groengas weer terug leveren aan de regio, een unieke toepassing 
waar wij trots op mogen zijn.
Het digestaat dat overblijft na het vergisten werken wij op tot 20.000 ton 
gecertificeerde Keurcompost. Deze compost wordt door heel Nederland 
afgezet.

GRAN B.V. 
In april 2012 heeft de oprichting plaatsgevonden van GRAN B.V. (Groen 
Recycling Arnhem Nijmegen). ARN bezit 25% van de aandelen in deze 
vennootschap. De overige aandeelhouders zijn de  gerenommeerde 
groenbedrijven  Bruins & Kwast in Duiven, Van Iersel in Ravenstein en 
Den Ouden in Schijndel. Met ARN als penvoerder zorgt GRAN voor de 
verwerking van lokaal vrijkomende groenstromen, zoals plantsoenafval, 
snoeihout en afvalhout uit diverse gemeenten in de regio Arnhem-
Nijmegen, Wageningen en van Waterschap Rivierenland. 

EiGEN stROOM EN wARMtE
ARN heeft installaties die warmte vragen en die warmte produceren.  
Al deze installaties zijn via een intern warmtenet aan elkaar gekoppeld. 
Ook de vergistingsinstallatie is aan dit interne warmtenet gekoppeld.  
Alle machines die wij gebruiken voor het bewerken van het gft en de 
compost zijn elektrisch aangedreven en werken op de stroom die ARN 
zelf heeft opgewekt. 

iNfORmaTie
Meer informatie over ARN en onze vergistings- en composteringsinstalla-
tie vindt u op onze website www.arnbv.nl.
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Postbus 16 – NL 7070 AA Ulft  -  
Tel  +31 (0)315 695470  –  
info@wellinkcaesar.nl 
Dave ter Voert +31 6 53 79 84 95 

Bespaar op 
onderhoudskosten 
Versnipperen en uitwerp in één gang. 
Zonder vijzels en werprad. Hierdoor 
een optimale snipperkwaliteit met 
een minimaal stofaandeel. 
Verscheidene opbouwmogelijkheden 

Met eigen motor 
 EC6060 - 375 / 550 PK 
 EC10075 - 550 / 760 PK 

Aftakas aandrijving 
 EC6545  
 EC9045  
 EC10045 
 

Hakkers 

EC10045 EC6545/9045 EC6060/10075 

Composting Technologies  
& Recycling Solutions

www.menart.eu  • info@menart.eu 
MENART sprl  • Rue Benoît, 31 • 7370 DOUR   Belgium                              

Tél: +32 65 61 07 60 • FAX: +32 65 61 07 49

PRONAR Shredders & Trommelzeven
* CAT / Deutz / Volvo Penta Motor * Laag brandstofverbruik 

* Hoge capaciteiten * zeer gebruiksvriendelijk ontworpen * Korte opbouwtijd 
* Uiterst betrouwbaar * Goede service  & korte lijnen 

*Scherp geprijsd, kortom met Pronar gegarandeerd de beste prijs/ kwaliteit verhouding

Herwijnen Machinery B.V. (NL)
Wiekerseweg 6
5331 PR Kerkdriel
+31 6 54320147
info@herwijnenmachinery.nl

Met Pronar gegarandeerd de 
beste prijs/kwaliteit verhouding!
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Recycling en afvalverwerking

Alle machines zijn zowel mobiel als stationair leverbaar. Bel voor meer 
informatie en deskundig advies. 
T 0031 (0)181 - 45 88 45     E-mail info@pols.nl     www.pols.nl 

De Pols Groep levert kwalitatief hoogwaardige machines en oplossingen voor recycling en afvalverwerking.  

De machines en oplossingen zijn toegespitst op de specifieke eisen voor bijna iedere situatie, dat resulteert  

in een betrouwbare en effectieve afhandeling van uw proces. Om uw installatie in top conditie te houden en  

de voortgang te garanderen bieden wij u een uitgebreid service en onderhoudspakket.

GM recycling

Krommeveldstraat 1
9971 Lembeke
BELGIUM

www.gmrecycling.be

w
w
w
.d
ez
et
te
ri
j.b
e

www.gmrecycling.be

MAATWERK

ONZE SPECIALISATIE

GM RECYCLING

Zemmler MS 4200 trommelzeef Willibald EP5500 Shark II shredder

VERKOOP I VERHUUR I HERSTELLINGEN 
van brekers, zeefmachines, shredders en transportbanden voor de Benelux

Volgende machines zijn te bezichtigen op de BVOR-demodagen:

Email: info@gmrecycling.be
Phone: +32 9 378 39 47
Fax: +32 9 378 48 20 www.gmrecycling.be



GRONINGEN
Jaap Dam (Groen)Recycling B.V.

ZUIDBROEK – tel. (0598) 42 15 16
VAGROEN

locatie Top Gaarkeuken
OLDEKERK – tel. (0592) 33 88 51
locatie Stainkoeln
GRONINGEN – tel. (0592) 33 88 44
www.vagroen.nl

J.P. van der Wal v.o.f.
BLIJHAM – tel. (0597) 56 14 27
www.vanderwalblijham.nl

FRIESLAND
Composteerinrichting van
gemeente Tytsjerksteradiel

SUMAR – tel. 06 53 90 39 86
Donkergroen B.V.

SNEEK – tel. (0515) 41 73 25
www.donkergroen.nl

Fa. Wassenaar
BEETGUMERMOLEN
tel. 06 20 03 75 61
www.fa.wassenaar.be

Van der Wiel transport BV
DRACHTEN – tel. (0512) 58 62 46
www.vanderwiel.nl

Westra Groenrecycling B.V.
HARLINGEN – tel. (0517) 43 13 50
www.westra-franeker.nl

DRENTHE
Attero

Locatie Wijster
WIJSTER – tel. (088) 550 10 00
www.attero.nl

Koers Handel B.V.
HOOGERSMILDE 
tel. (0592) 43 03 03
www.kks.nl

Zuidema Recycling Centrum B.V.
HOOGEVEEN – tel. (0528) 28 00 80
www.zuidema-groep.nl

OVERIJSSEL
Bruins & Kwast Biomass 
Management

Locatie Goor
GOOR – tel. (0547) 28 66 00
www.bruinsenkwast.nl

Groenrecycling Wolfshagen B.V.
HASSELT – tel. (038) 477 56 98

Groenrecycling Rouveen
ROUVEEN – tel. (0522) 46 38 91

Groenrecycling Dalfsen B.V.
DALFSEN – tel. (0529) 40 12 15
www.van-lenthe.nl

GELDERLAND
Afvalenergiecentrale ARN B.V.

WEURT – tel. (024) 371 71 71
www.arnbv.nl

Bruins & Kwast Biomass 
Management

Locatie Duiven
DUIVEN – tel. (0547) 28 66 00
www.bruinsenkwast.nl
Locatie Neerijnen
NEERIJNEN – tel. (0547) 28 66 00
www.bruinsenkwast.nl

RECOM Ede B.V.
EDE – tel. (0318) 69 66 66

www.recomede.nl
Recycling Van Werven B.V.

HATTEMERBROEK 
tel. (038) 376 14 49
www.vanwerven.nl
Attero
Locatie Wilp
WILP-ACHTERHOEK – tel. (088) 550 
10 00
www.attero.nl

Veluwenkamp Compost B.V.
HATTEM – tel. (038) 444 24 62
www.veluwenkamp.nl

FLEVOLAND
Orgaworld B.V.

LELYSTAD – tel. (073) 687 26 00
www.orgaworld.nl

NOORD-HOLLAND
Composteerinrichting Escapade

AMSTELVEEN – tel. (020) 540 46 97
www.amstelveen.nl

Den Ouden Groenrecycling B.V.
Locatie Het Gooi
MUIDERBERG – tel. (0294) 27 00 59
www.denoudengroep.nl

Groenrecycling De Breekhoorn 
B.V.

HOOFDDORP – tel. (023) 555 17 32
www.gebr-baars.nl

Santpoort Recycling
SANTPOORT – tel. (023) 537 89 37
www.vanschagensantpoort.nl

Stoop Groenrecycling
WAARLAND – tel. (0226) 42 28 44
www.stoopwaarland.nl

ZUID-HOLLAND
Indaver Composteren B.V.

Vestiging Alphen a/d Rijn
ALPHEN A/D RIJN – tel. (0172) 44 
83 10
Vestiging Bergschenhoek
BERGSCHENHOEK – tel. (010) 529 
86 71
Vestiging Rijpwetering
RIJPWETERING – tel. (071) 501 28 08
Vestiging Voorschoten
VOORSCHOTEN 
tel. (071) 561 50 10
Vestiging Rotterdam-Botlek
ROTTERDAM-Botlek 
tel. (0181) 21 45 04
Vestiging Rotterdam-Europoort
ROTTERDAM-Europoort  
tel. (0181) 26 19 10
www.indaver.nl

Van Vliet Recycling
HOEK VAN HOLLAND
tel. (0174) 51 65 01
www.vanvlietrecycling.nl

WAGRO B.V.
WADDINXVEEN 
tel. (0182) 63 22 36
www.wagro.nl

UTRECHT
Groen Recycling Nieuwegein

NIEUWEGEIN – tel. (030) 606 15 55
www.vanwijknieuwegein.nl

Groen Recycling Utrecht B.V.
UTRECHT – tel. (030) 252 22 49
www.groenrecycling.nl

Groenrecycling Verhoef B.V.
MIJDRECHT – tel. (0346) 24 16 76
www.verhoef-bv.nl

Smink Afvalverwerking B.V.
HOOGLAND – tel. (033) 455 82 82
www.smink-groep.nl

NOORD-BRABANT
Attero

Locatie Deurne
DEURNE – tel. (088) 550 10 00
Locatie Moerdijk
MOERDIJK – tel. (088) 550 10 00
Locatie Tilburg
TILBURG – tel. (0880 550 10 00
www.attero.nl

Van Berkel Biomassa &
Bodemproducten B.V.

UDEN – tel. (0413) 31 04 53
Locatie Etten-Leur
ETTEN-LEUR – tel. (0413) 31 04 53
Locatie Veldhoven
VELDHOVEN – tel. (0413) 31 04 53
www.vanberkelgroep.eu

Biocentrum Altena B.V.
ALMKERK – tel. (0183) 40 32 17
www.vgr-groep.nl

Indaver Composteren B.V.
Vestiging Moerdijk
MOERDIJK – tel. (0168) 38 03 45
www.indaver.nl

Van Iersel Biezenmortel B.V.
locatie Biezenmortel
BIEZENMORTEL 
tel. (0411) 64 81 00
locatie Ravenstein
RAVENSTEIN – tel. (0486) 41 51 32
www.van-iersel.eu

Van Kaathoven Valor B.V.
BLADEL – tel. (0497) 38 64 32
www.vankaathovengroep.nl

Den Ouden Groenrecycling B.V.
Locatie Land van Cuijk
HAPS – tel. (0485) 35 02 05
Locatie Maasland
ROSMALEN – tel. (073) 522 49 66
Locatie De Peel
HELMOND – tel. (0492) 51 83 92
Locatie Vlagheide
SCHIJNDEL – tel. (0413) 36 54 67
Locatie West-Brabant
ZEGGE – tel. (0165) 54 98 58
www.denoudengroep.com

Reiling Sterksel BV
STERKSEL – tel. (040) 226 15 54
www.reilingsterksel.nl

Gebr. van Vijfeijken B.V.
DEURNE – tel. 06 - 53 32 41 28

LIMBURG
Attero

Locatie Maastricht
MAASTRICHT – tel. (088) 550 10 00
Locatie Venlo
VENLO – tel. (088) 550 10 00
www.attero.nl

LEDEN BVOR
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lEDEN BVOR
gRONiNgeN
VagROeN

locatie Top Gaarkeuken
OLDEKERK – tel. (0594) 21 35 44
locatie Stainkoeln
GRONINGEN – tel. (050) 541 66 33
www.vagroen.nl

J.P. van der Wal v.o.f.
BLIJHAM – tel. (0597) 56 14 27
www.vanderwalblijham.nl

fRiesLaND
composteerinrichting van
gemeente Tytsjerksteradiel

SUMAR – tel. 06 53 90 39 86
Donkergroen BV

SNEEK – tel. (0515) 41 73 25
www.donkergroen.nl

fa. Wassenaar
BEETGUMERMOLEN
tel. 06 20 03 75 61
www.fa.wassenaar.be

Van der Wiel transport BV
DRACHTEN – tel. (0512) 58 62 46
www.vanderwiel.nl

Westra groenrecycling BV
HARLINGEN – tel. (0517) 43 13 50
www.westra-franeker.nl

DReNTHe
attero

Locatie Wijster
WIJSTER – tel. (088) 550 10 00
www.attero.nl

koers Handel BV
HOOGERSMILDE 
tel. (0592) 43 03 03
www.kks.nl

Zuidema Recycling centrum BV
HOOGEVEEN – tel. (0528) 28 00 80
www.zuidema-groep.nl

OVeRiJsseL
Bruins & kwast Biomass 
management

Locatie Goor
GOOR – tel. (0547) 28 66 00
www.bruinsenkwast.nl

groenrecycling Wolfshagen BV
HASSELT – tel. (038) 477 56 98
www.groenrecyclingwolfshagenbv.nl

groenrecycling Rouveen
ROUVEEN – tel. (0522) 46 38 91

groenrecycling Dalfsen BV
DALFSEN – tel. (0529) 40 12 15
www.van-lenthe.nl

geLDeRLaND
afvalenergiecentrale aRN BV

WEURT – tel. (024) 371 71 71
www.arnbv.nl

Bruins & kwast Biomass 
management

Locatie Duiven
DUIVEN – tel. (0547) 28 66 00
www.bruinsenkwast.nl
Locatie Neerijnen
NEERIJNEN – tel. (0547) 28 66 00
www.bruinsenkwast.nl

Olde Bolhaar eco service BV
ZELHEM – tel. (0314) 36 07 33
www.oldebolhaar.nl 

RecOm ede BV
EDE – tel. (0318) 69 66 66
www.recomede.nl

Van Werven infra & Recycling BV
HATTEMERBROEK 
tel. (038) 376 14 49
www.vanwerven.nl

attero
Locatie Wilp
WILP-ACHTERHOEK
tel. (088) 550 10 00
www.attero.nl

Veluwenkamp compost BV
HATTEM – tel. (038) 444 24 62
www.veluwenkamp.nl

fLeVOLaND
firma kamphorst

ERMELO – tel. (0341) 55 20 25
www.firmakamphorst.nl

Orgaworld BV
LELYSTAD – tel. (073) 687 26 00
www.orgaworld.nl

NOORD-HOLLaND
composteerinrichting escapade

AMSTELVEEN – tel. (020) 540 46 97
www.amstelveen.nl

Den Ouden groenrecycling BV
Locatie Het Gooi
MUIDERBERG – tel. (0294) 27 00 59
www.denoudengroep.com

groenrecycling De Breekhoorn BV
HOOFDDORP – tel. (023) 555 17 32
www.gebr-baars.nl

santpoort Recycling
SANTPOORT – tel. (023) 537 89 37
www.vanschagensantpoort.nl

sortiva 
locatie Alkmaar
ALKMAAR - tel. (088) 472 16 00
locatie Middenmeer
MIDDENMEER - tel. (088) 472 16 00 
www.sortiva.nl

stoop groenrecycling
WAARLAND – tel. (0226) 42 28 44
www.stoopwaarland.nl

Vosse groenrecycling
AMSTERDAM – tel. (06) 20 32 42 66

ZuiD-HOLLaND
indaver composteren BV

Vestiging Alphen a/d Rijn
ALPHEN A/D RIJN 
tel. (0172) 44 83 10
Vestiging Bergschenhoek
BERGSCHENHOEK 
tel. (010) 529 86 71
Vestiging Rijpwetering
RIJPWETERING – tel. (071) 501 28 08
Vestiging Voorschoten
VOORSCHOTEN 
tel. (071) 561 50 10
Vestiging Rotterdam-Botlek
ROTTERDAM-Botlek 
tel. (0181) 21 45 04
Vestiging Rotterdam-Europoort
ROTTERDAM-Europoort  
tel. (0181) 26 19 10
www.indaver.nl

Van Vliet Recycling
HOEK VAN HOLLAND
tel. (0174) 51 65 01
www.vanvlietrecycling.nl

WagRO BV
WADDINXVEEN 
tel. (0182) 63 22 36
www.wagro.nl

uTRecHT
cultuurtechniek H.g. van  
Dorresteijn BV

SOEST - tel. (035) 601 51 75
www.vandorresteijnbv.nl  
groen Recycling Nieuwegein
NIEUWEGEIN – tel. (030) 606 15 55
www.vanwijknieuwegein.nl

groen Recycling utrecht BV
UTRECHT – tel. (030) 252 22 49
www.groenrecycling.nl

groenrecycling Verhoef BV
MIJDRECHT – tel. (0346) 24 16 76
www.verhoef-bv.nl

smink afvalverwerking BV
HOOGLAND – tel. (033) 455 82 82
www.smink-groep.nl

NOORD-BRaBaNT
attero

Locatie Deurne
DEURNE – tel. (088) 550 10 00
Locatie Moerdijk
MOERDIJK – tel. (088) 550 10 00
Locatie Tilburg
TILBURG – tel. (0880 550 10 00
www.attero.nl

Van Berkel Biomassa &
Bodemproducten BV

UDEN – tel. (0413) 31 04 53
Locatie Etten-Leur
ETTEN-LEUR – tel. (0413) 31 04 53
Locatie Veldhoven
VELDHOVEN – tel. (0413) 31 04 53
www.vanberkelgroep.eu

composteerinrichting altena BV
ALMKERK – tel. (0183) 40 32 17
www.vgr.nl

groenrecycling steenbergen
STEENBERGEN - tel. (0167) 56 02 00
www.groencomposteringsteenbergen.nl

indaver composteren BV
Vestiging Moerdijk
MOERDIJK – tel. (0168) 38 03 45
www.indaver.nl

Van iersel Biezenmortel BV
locatie Biezenmortel
BIEZENMORTEL 
tel. (0411) 64 81 00
locatie Ravenstein
RAVENSTEIN – tel. (0486) 41 51 32
www.van-iersel.eu

Den Ouden groenrecycling BV
Locatie Land van Cuijk
HAPS – tel. (0485) 35 02 05
Locatie De Kempen
STERKSEL – tel. (073) 543 10 00
Locatie Maasland
ROSMALEN – tel. (073) 522 49 66
Locatie De Peel
HELMOND – tel. (0492) 51 83 92
Locatie Vlagheide
SCHIJNDEL – tel. (0413) 36 54 67
Locatie West-Brabant
ZEGGE – tel. (0165) 54 98 58
www.denoudengroep.com



ABV Haukes Inspectiediensten 
B.V.

MILLINGEN A/D RIJN – tel. (0481) 
43 18 31
www.abvhaukes.nl

Van Bemmel Machine-import B.V.
IJSSELSTEIN – tel. (030) 686 81 00
www.vanbemmel.com

G.M. Damsteegt B.V.
OUD-ALBLAS – tel. (0184) 69 27 67
www.gmdamsteegt.nl

C. van der Pols & Zn. B.V.
ZUIDLAND – tel. (0181) 45 88 45
www.pols.nl

M-tech Nederland B.V.
ROERMOND – tel. (0475) 42 01 91
www.m-tech-nederland.nl

Nihot Recycling Technology B.V.
AMSTERDAM – tel. (020) 582 20 30
www.nihot.nl

Pon Equipment B.V.
ALMERE – tel. (088) 737 75 00
www.pon-cat.com

PRECIA-MOLEN
BREDA – tel. (076) 524 25 26
www.preciamolen.nl

Quality Services b.v.
BENNEKOM – tel. (0318) 43 14 00

www.qsbv.nl
SCM Diensten B.V.
ROERMOND – tel. (0475) 42 01 65
www-scmdiensten.nl

Verhoeven Grondverzetmachines 
B.V.

MAARHEZE – tel. (0495) 59 66 66
www.verhoevenbv.com

Tuytel Loon- en Verhuurbedrijf 
B.V.

OUD-ALBLAS – tel. (0184) 69 49 47
www.atuytel.nl

Vermeer Benelux
‘s HEER ARENDSKERKE – tel. (0113) 
22 41 41
www.vermeer-benelux.nl

LEDEN BVOR
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lEDEN BVOR

BEGuNstiGERs BVOR

Testen op locatie
Met onze SDS 800-i semi-mobiele windshifter en DRS schijvenzeef

Wilt u met uw eigen rest- en afvalstoffen testen? Wij hebben volledig operationele test units 
om de scheiding op uw eigen locatie te kunnen testen. Meer dan 50% van alle testen resulteert 
in een daadwerkelijke levering van een nieuwe machine. Geïnteresseerd? Bezoek ons tijdens de 
BVOR Demodagen voor meer informatie.

Onze machines zijn zowel mobiel als stationair leverbaar.

Tel: +31 (0)20 58 220 30 | E-mail: sales@nihot.nl

Windshifter Schijvenzeef

www.nihot.nl

Valor compostering BV
ST. OEDENRODE –  
tel. (0497) 38 64 32
www.vankaathovengroep.nl

LimBuRg
afvalzorg

BRUNSSUM - tel. (088) 801 07 07 
www.afvalzorg.nL 

attero
Locatie Maastricht
MAASTRICHT – tel. (088) 550 10 00

Van Bemmel machine-import BV
IJSSELSTEIN – tel. (030) 686 81 00
www.vanlaeckgroup.com 

Bol Peat Bv BV
SCHIEDAM – tel. (010) 851 11 41
www.bolpeat.nl

c. van der Pols & Zn. BV
ZUIDLAND – tel. (0181) 45 88 45
www.pols.nl

m-tech Nederland BV
ROERMOND – tel. (0475) 42 01 91
www.m-tech-nederland.nl

Locatie Venlo
VENLO – tel. (088) 550 10 00
www.attero.nl

muysers Potgrond  
en groenrecycling BV

REUVER – tel. (077) 474 14 61
www.muyserspotgrond.nl

Reijnders groenrecycling BV
KELPEN-OLER – (0495) 65 16 21
www.reijndersgroen.nl

Nihot Recycling Technology BV
AMSTERDAM – tel. (020) 582 20 30
www.nihot.nl

Pon equipment BV
ALMERE – tel. (088) 737 75 00
www.pon-cat.com

PRecia-mOLeN
BREDA – tel. (076) 524 25 26
www.preciamolen.nl
quality services BV
BENNEKOM – tel. (0318) 43 14 00
www.qsbv.nl

scm Diensten BV
ROERMOND – tel. (0475) 42 01 65
www.scmdiensten.nl

Verhoeven grondverzetmachines BV
MAARHEZE – tel. (0495) 59 66 66
www.verhoevenbv.com

Tuytel Loon- en Verhuurbedrijf BV
OUD-ALBLAS – tel. (0184) 69 49 47
www.atuytel.nl

ZeeLaND
Den Ouden groenrecycling BV

Locatie Kreekrak
www.denoudengroep.com

indaver milieu BV
Vestiging Vlissingen-Oost
NIEUWDORP – tel. (0113) 61 39 60
www.indaver.nl

iNNOVaRec BV
WESTDORPE – tel. (0115) 45 32 22
www.sagro.nl
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Van verwerken naar verwaarden

Om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor volgende generaties werken 

wij volgens ons principe ‘Van verwerken naar verwaarden’. Daarmee bieden 

wij gemeenten en bedrijven hoogwaardige en kosteneffectieve oplossingen 

aan waarin hergebruik en nuttige toepassing van afval centraal staan.

Afval zetten wij om in groene elektriciteit. Restproducten worden bewerkt 

en hergebruikt. Groente-, fruit- en tuinafval zetten wij in onze geavanceerde 

vergistings- en nacomposteringsinstallatie om in gecertificeerd groengas 

en hoogwaardige compost. Uniek voor Nederland: het gas wordt 

gebruikt als transportbrandstof voor het regionaal busvervoer.

ARN B.V. tel. (024) 371 71 71

www.arnbv.nl

SAMEN 
W E R K E N

AAN EEN
DUURZAME 
TOEKOMST


