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A Responsible Food Chain for Future Generations Vision

Superior Applied Knowledge

Highly Engaged Employees

Core

competences

Why

How

Deliver Measurable, Relevant 
and Sustainable Value at Farm, Field and Industry

Mission What



Agrifirm - Facts and figures 2016





 





SOLUTIONS

Providing arable, 

nutritional and industrial

solutions in the agricultural

sector worldwide

INTERNATIONAL

35 factories in Europe, 

Central East Asia and Latin 

America. Sales in 97 countries

COOPERATIVE

Since 1892 

Equity 100% farmer owned

MEMBERS

Collective ownership of  

17.000 Dutch 

farmers and growers

EMPLOYEES

c. 3.100 fte worldwide

FINANCE

> € 2,2 B turnover

> € 453 M Group equity

> 53% Solvency



France
Bonda - Nesle

France
Bonda - Mâcon

The Netherlands
Bonda - Den Bosch

The Netherlands
Bonda - Hillegom

France
Bonda - Bischoffsheim

The Netherlands
Feed mill - Oss

The Netherlands
Feed mill - Wanssum

The Netherlands
Feed mill - Zwolle

Agrifirm Nutritional Solutions – North West Europe

The Netherlands
Feed mill - Drachten

The Netherlands
Feed mill - Meppel

The Netherlands
Feed mill - Veghel

Belgium
Feed mill - Grobbendonk

Germany
Office - Greven

France
Bonda - Pannecé

The Netherlands
Lawn drying - Oldambt

The Netherlands
Exlan – Oss / Meppel

The Netherlands
HQ - Apeldoorn



Nuscience Group

Fabrieken en export

Noord-Amerika

Centraal-Amerika

Zuid-Amerika

Afrika
Midden-Oosten

Centraal- en 
Oost-Europa

Zuidoost-Azië

Export naar > 80 landen

België HQ Nederland Hongarije

Spanje

Brazilië

São Paulo

Oekraïne

Servië

China

Tianjin PRC

China

Suzhou PRC

Brazilië

Teutônia

Brazilië 

Maripá
Brazilië

Taió

Uruguay



> Grondgebondenheid

> Teveel dieren in Nederland

> En kringlopen op een zo klein 

mogelijke schaal

Verstoring van de nutriëntenbalans en circulaire aanpak gaat dat oplossen



Even wat feiten op een rijtje



Even wat feiten op een rijtje

Bevolkingsdichtheid in EuropaVeedichtheid in Europa



Even wat feiten op een rijtje



Even wat feiten op een rijtje

Bevolkings- & veedichtheid in China



Even wat feiten op een rijtje



Brewer’s grains

Dried Distillers Grains

Citrus Pulp

Er is een economische logica voor veedichtheid in geurbaniseerde
gebieden



> Grondgebondenheid

> Teveel dieren in Nederland

> En kringlopen op een zo klein 

mogelijke schaal

Verstoring van de nutriëtenbalans en circulaire aanpak gaat dat oplossen



Visie op circulaire economie



Visie op circulaire economie



Visie op circulaire economie

Voor een duurzame voedselproductie is het van groot belang dat 

kringlopen zo goed mogelijk worden gesloten. Dat houdt in dat 

nutriënten en organische stof in het systeem blijven om de 

bodemkwaliteit en –vruchtbaarheid te onderhouden en bevorderen, 

zodat de bodem zijn verschillende functies kan vervullen (productie 

van gewassen, waterretentie, andere) en dat de nutriënten niet 

verdwijnen naar plekken waar vandaan ze niet of alleen tegen hoge 

kosten teruggewonnen kunnen worden en negatieve gevolgen voor 

het milieu kunnen hebben



> Kringlopen Sluiten van 

veevoedergrondstoffen

> Terugwinning van minerale 

stromen vanuit humane en 

dierlijke mest

> Mest- en Mineralen-

verwaarding

Enkele uitwerkingen van deze gedachtelijn



> Stimuleren van Verantwoord Inkopen

> Stimuleren van efficiënt gebruik van 

grondstoffen en optimaal grondgebruik

Kringlopen sluiten van veevoedergrondstoffen



Bodemerosie bestrijd je met 

goede landbouwpraktijken



Bodemerosie bestrijd je met goede landbouwpraktijken



veehouderij

vergisting

drogen

Export

44 miljoen kg 

fosfaat

Hygiënisatie

dikke fractie

Anders..

scheiden

composteren

Korrelen 

(>90% ds)

verbranding

21

2.569

9.235

scheiden

hygiënisatie

3.215

825

1.353

3.090

23.992

Kringlopen sluiten – mest- & mineralenverwaarding

Bron: PLMV, 2015

4 miljoen kg P

4 miljoen kg P

3 miljoen kg P

9 miljoen kg P

Situatie eind 

2014



veehouderij

vergisting

drogen

Export

50,5 miljoen 

kg fosfaat

Hygiënisatie

dikke fractie

Anders..

scheiden

composteren

Korrelen 

(>90% ds)

verbranding

scheiden

hygiënisatie

Kringlopen sluiten – mest- & mineralenverwaarding

Bron: PLMV, 2017

Situatie eind 

2016

217

8.046

9.000

4.084

2.573

690

12.639

13.286

9 miljoen kg P

12 miljoen kg P

6,5 miljoen kg P

8 miljoen kg P

23.992



veehouderij

vergisting

drogen

Export

50 miljoen kg 

fosfaat

Hygiënisatie

dikke fractie

Anders..

scheiden

composteren

Korrelen 

(>90% ds)

verbranding

scheiden

hygiënisatie

Bron: PLMV, 2015

export

60 miljoen kg

fosfaat

217

8.046

9.000

4.084

2.573

690

12.639

13.286

Eind 2017:

Evenwicht: Productie (178 miljoen kg P) 

en Plaatsingsruimte (119 miljoen kg P)

10 miljoen kg P

extra verwerkings-

capaciteit

Kringlopen sluiten – mest- & mineralenverwaarding



dunne mest

(opslag), wegen 

en bemonsteren

transportkosten

opbrengstprijs

5,00

5,00

10,00 -/-

Totaal 20,00

(opslag), wegen 

en bemonsteren

5,00

dunne mest

dunne fractie dikke fractie

scheiden2,50

transportkosten

incl. wegen bemonsteren

opbrengstprijs

5,00

8,00 -/-

0,8 ton 0,2 ton

5,00

2,00 +/+

compensatie MVO’s 3,60 +/+

transportkosten1,00

opslagkosten 0,80 0,20

Totaal 22,90

binnenland binnenland buitenland

hygiënisatie
1,00

5,00 (opslag), wegen 

en bemonsteren

dunne mest

dunne fractie dikke fractie

scheiden2,50

transportkosten

incl. wegen bemonsteren

opbrengstprijs

5,00

8,00 -/-

0,8 ton 0,2 ton

compensatie MVO’s

transportkosten1,00

opslagkosten 0,80

Totaal 24,90

binnenland buitenland

0,20

droge fractie

droging 5,00

0,07 ton

4,50

3,50 +/+

3,60 +/+

Afzet binnen Nederland Scheiden, vaste fractie Noord Frankrijk Scheiden, drogen, korrels Zwarte 

zeegebied
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(€/ton)

Transportkosten omlaag
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Opbrengst omhoog



> Composteren en export naar gebieden met grote organische behoefte

> Regeerakkoord – klimaatagenda – organische stof vastleggen in de 

bodem

> Opwerken stikstoffractie naar kunstmeststikstof

> Markt voor non-virgin mestproducten

Meest kansrijke ontwikkelingsrichtingen t.a.v. waardecreatie



> Grondgebondenheid

> Teveel dieren in Nederland

> En kringlopen op een zo klein 

mogelijke schaal

Verstoring van de nutriëntenbalans: Verantwoorde inkoop en circulaire 

aanpak gaat dat oplossen



Bedankt voor uw aandacht


