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Meststoffen Nederland is de belangenorganisatie van de meststoffensector in Nederland, waarin producenten en distributeurs zijn verenigd en stelt 

zich ten doel een betrouwbaar, veilig en concurrerend aanbod van kwalitatief goede meststoffen in Nederland te verzorgen. 
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Meststoffen Nederland opgericht 
 

De verschillende organisaties in de minerale meststoffensector hebben zich verenigd in een nieuwe 
belangenorganisatie: Meststoffen Nederland. Meststoffen Nederland vertegenwoordigt zowel 
producenten en blenders als groot- en kleinhandelaren in minerale meststoffen. 
 
“Minerale meststoffen zijn als aanvulling op dierlijke mest onmisbaar om tot goede opbrengsten en 
hoge gewaskwaliteit te komen”, licht Marc van Doorn, voorzitter van Meststoffen Nederland toe. “De 
Nederlandse landbouw produceert dierlijke mest en die moet zo goed mogelijk worden gebruikt” stelt 
Marc. “Dierlijke mest bevat echter niet altijd de juiste of voldoende nutriënten. Een aanvulling met 
behulp van minerale meststoffen om tot een optimaal resultaat te komen is eigenlijk onmisbaar. 
Samenwerking tussen producenten, blenders en distributeurs van minerale meststoffen is van groot 
belang om tot maatwerk te komen. Daarom hebben de bestaande organisaties VKP (Vereniging 
Kunstmest Producenten), MMF (Minerale Meststoffen Federatie), N.V.B. (Nederlandse Vereniging van 
Blenders) en MMD (Minerale Meststoffen Distributie) hun krachten gebundeld in Meststoffen 
Nederland.” 
 
Meststoffen Nederland wil met haar ketenbrede kennis bijdragen aan een beleid waarin nutriënten 
efficiënt en verantwoord worden ingezet voor een duurzame en veilige agrarische productie. Met deze 
unieke bundeling van kennis kan de sector de boer helpen bij de totstandkoming van optimale 
bemestingsplannen: wat is de juiste gift, de juiste meststof, de juiste plaats, de juiste techniek en het 
juiste moment? En wat betekent dit voor de keuze van organische en minerale meststoffen voor zowel 
de groei van de plant alsook qua milieu-impact?  
 
De Nederlandse landbouw staat wereldwijd bekend om zijn efficiëntie en duurzaamheid. De inzet van 
organische meststoffen aangevuld met minerale meststoffen levert een verantwoord nutriëntengebruik 
op. Marc van Doorn: “Optimale bemesting leidt tot een maximale gewasopbrengst met minimale 
milieuverliezen. De kringloopgedachte is daarbij leidend. Als belangenorganisatie zal Meststoffen 
Nederland zich hier actief voor inzetten.” 
    

http://www.meststoffennederland.nl/
mailto:secretariaat@meststoffennederland.nl

