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Greenergy neemt biodieselfabriek in Amsterdam over
Greenergy is met Oiltanking, een toonaangevende exploitant van tankterminals, de overname
overeengekomen van een productie-installatie voor biodiesel op het terrein van Oiltanking in
Amsterdam. De aankoop van een derde biodieselfabriek stelt Greenergy in staat te voldoen aan de
groeiende vraag naar biodiesel op basis van afval in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa.
De biodieselfabriek in Amsterdam is in 2010 gebouwd voor de verwerking van plantaardige oliën,
maar is uiteindelijk nooit in bedrijf genomen. In het komende jaar wil Greenergy de fabriek
aanpassen voor de verwerking van afvaloliën in plaats van plantaardige oliën en daarna de
productiecapaciteit uitbreiden.
Greenergy is met haar twee grote biodieselfabrieken aan de oostkust van Engeland, bij Immingham
en Teesside, al de grootste producent van biodiesel op basis van afval in Europa. Deze fabrieken
waren ook oorspronkelijk bedoeld om plantaardige oliën te verwerken, maar zijn door Greenergy
met succes aangepast voor de verwerking van afvaloliën met zeer uiteenlopende eigenschappen.
Andrew Owens, Chief Executive van Greenergy, licht de aankoop als volgt toe:
“Dankzij de bijmengverplichting voor biobrandstoffen stijgt in het Verenigd Koninkrijk en in de
rest van Europa de vraag naar biobrandstoffen op basis van afval snel. In de afgelopen jaren
hebben we onze toeleveringsketens voor grondstoffen opgeschaald en geïnvesteerd in onze
productie-installaties in het Verenigd Koninkrijk, en onze productie verhoogd door middel van
diverse bijkomende investeringen. De vaardigheden en capaciteiten die we daarbij hebben
opgedaan, zetten we nu in voor de ontwikkeling van een derde fabriek.”
Het voordeel van de locatie in Amsterdam is dat hij toegankelijk is voor zeeschepen. Ook kan
Greenergy hiermee de levering van biodiesel op basis van afvalproducten uitbreiden naar klanten in
heel Europa.
Daarnaast heeft Greenergy een langlopende overeenkomst gesloten met Oiltanking voor het
beschikbaar stellen van opslagfaciliteiten voor grondstoffen en het eindproduct, evenals diverse
ondersteunende diensten.
Jan Willem van Velzen, algemeen directeur van Oiltanking Amsterdam B.V., zegt:
“Oiltanking heeft een ervaren nieuwe eigenaar gevonden voor de biodieselfabriek. Daarnaast
investeert Oiltanking ook in de eigen infrastructuur om te voldoen aan de logistieke behoeften
van Greenergy. Als logistiek partner van Greenergy zijn wij trots dat wij een integraal deel
worden van deze groene, duurzame leveringsketen.”
Hoofd Circular & Renewable Industry van Port of Amsterdam, Roon van Maanen, voegt hieraan toe:

“Port of Amsterdam is blij om Greenergy, een toonaangevende en zeer gerespecteerde
producent van biodiesel, in de Amsterdamse haven te mogen verwelkomen. Dit stelt ons in staat
om onze ambities ten aanzien van de circulaire economie verder te ontwikkelen. Bovendien
zetten we hiermee Amsterdam op de kaart als een van de belangrijke havens die bezig zijn met
de productie van duurzame brandstof.”
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Noot voor redacties
Greenergy
Greenergy is een toonaangevende leverancier en distributeur van brandstoffen voor wegvoertuigen,
met een bewezen staat van dienst als low-cost leverancier met een zeer betrouwbare
klantenservice. De onderneming is actief in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Brazilië en Bahrein.
Om de eigen gemengde brandstoffen te importeren en te distribueren, heeft het bedrijf aanzienlijk
geïnvesteerd in opslagterminals voor de aanvoer vanaf water en spoor en uitbreiding van de
wegtransportcapaciteit. Daarnaast is Greenergy ’s werelds grootste producent van biodiesel op basis
van afval. Het heeft diverse upstream investeringen in het ophalen van afval gedaan om toegang te
krijgen tot de wereldwijd toenemende volumes grondstoffen.
Door te investeren in de gehele brandstoftoeleveringsketen kan het bedrijf de regie houden over de
keten en de kwaliteitscontrole, vanaf de poorten van raffinaderijen waar dan ook ter wereld tot aan
klantlocaties in de landen waar het bedrijf actief is.

www.greenergy.com
Oiltanking
Oiltanking GmbH is een dochteronderneming van Marquard & Bahls, met hoofdkantoor in Hamburg,
dat actief is op gebied van de levering van, handel in en logistiek op gebied van energie. Oiltanking is
een van de grootste leveranciers ter wereld van tankopslag voor aardolieproducten, chemicaliën en
gassen. De onderneming bezit en exploiteert 76 terminals in 25 landen in Europa, Noord- en ZuidAmerika, het Midden-Oosten, Afrika, India en Azië. Oiltanking beschikt over een totale
opslagcapaciteit van meer dab 20 miljoen kubieke meter.
www.oiltanking.com
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