
Boeren en telers gebruiken wereldwijd jaarlijks miljoenen tonnen kunstmest om hun 
gewassen sneller en beter te laten groeien. Ruim de helft tot driekwart sijpelt echter 
onbenut weg in de grond. Ekompany heeft een manier bedacht om de verspilling te 
stoppen: de kunstmestkorrel met een plantaardig jasje.

Superkunstmest uit Sittard-Geleen

Eric van Kaathoven pakt een zakje 
mestkorrels in zijn handen. “Als je goed 
kijkt,” zegt hij, “zie je dat om de witte 
kunstmestkorrel een heel dun bruin 
laagje zit. Deze coating zorgt ervoor dat 
de meststof heel langzaam in de aarde 
verdwijnt. Zo langzaam dat de plantjes 
de mineralen kunnen opnemen. 
Normaal gesproken spoelt de meeste 

mest weg, zeker als het hard regent. 
Slecht voor het milieu, slecht voor de 
groei van de plant en slecht voor de 
portemonnee van de boeren.”

Hooiberg
Het lijkt zo simpel, maar Eric van 
Kaathoven heeft drie jaar nodig gehad 
om zijn idee van de duurzame kunst-
mest om te zetten in de praktijk. “Ik 
wist dat het moest kunnen,” zegt de 
chemisch-technoloog en oud-directeur 
van een Amerikaans kunstmestbedrijf. 
“In 2010 heb ik de gok gewaagd en ben 
met Ekompany voor mezelf begonnen. 
Het leek me helemaal niet zo lastig om 
zo’n laagje te ontwikkelen en te produ-
ceren.”
Dat viel nogal tegen. Na drie maanden 
experimenteren in zijn eigen proefma-
chine op Chemelot was er nog geen 

enkele coating die voldeed. “Het leek 
op zoeken naar de bekende naald in de 
hooiberg. Totdat opeens een test met 
twee componenten wel positief uitviel. 
We hebben deze coating verder uitgebreid 
getest en financiering gezocht voor de 
verdere ontwikkeling. Uiteindelijk zijn 
we hier in Sittard-Geleen begonnen 
met de productie. Onze toeleverancier 
maakt de coating en wij verwerken 
die hier. Patent hebben we inmiddels 
aangevraagd.”

Overtuigen
In december 2013 rolden de eerste zak-
ken Ekote van de band. Daarvoor bouwde 
Eric van Kaathoven met machinebou-
wer Sotec en de ingenieurs van Tebodin 
een installatie die de coating op de 
mestkorrels aanbrengt. Nu moesten 
de klanten nog komen. “Het kost tijd 

om boeren en telers te overtuigen. We 
moesten bewijzen dat deze mest volledig 
door de aardappels, mais, fruitbomen, 
palmbomen of andere gewassen wordt 
opgenomen. Dat ze in plaats van drie, 
vier keer per jaar nog maar één keer 
hoeven te bemesten. We hebben meer 
dan 200 veldproeven gedaan; hier in 
Europa en het Midden-Oosten. Lang-
zaam maar zeker worden de voordelen 
duidelijk. Op de lange termijn is de 
boer veel minder meststof kwijt. Eén 
keer de piepjonge plantjes mesten is 
voldoende. De opbrengst is hoger en 
het milieu wordt minder belast. Ik denk 
dat voor ons nu ook de tijd van oogsten 
aanbreekt. Zeker nu OCI, de vroegere 
kunstmesttak van DSM, onder eigen 
label ons product verkoopt.”

Born
Bij Ekompany in Sittard-Geleen werken 
nu 14 mensen. Dat worden er op termijn 
zeker 40. Ze maken 150 verschillende 
kunstmestformules voor diverse 
toepassingen. “We zien Europa en het 
Verre Oosten als onze belangrijkste 
afzetmarkten. Die zijn vanuit Sittard-
Geleen goed te beleveren.”

De opbrengst is 
hoger, het milieu 
wordt minder belast.
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