
   

Miljoenen boeren over de 
hele wereld gebruiken 
kunstmest om hun oogsten 
te verbeteren. Als ze de kor-
rels over hun land strooien, 
staan ze er niet bij stil dat 
Stamicarbon uit Sittard- 
Geleen vaak aan de basis 
staat van de productie. Dit 
bedrijf heeft ruim de helft 
van de 470 bestaande kunst-
mestfabrieken ontworpen. 
Van Geleen tot Canada,  
van China tot Turkmenistan.  
En elk jaar komen er  
gemiddeld een stuk of  
zeven fabrieken bij.

Stamicarbon: thuis in de hele wereld
Stamicarbon is onbetwist wereldmarkt-
leider als het gaat om de bouw van 
kunstmestfabrieken. “Tenminste als 
we het hebben over ureum, de meest 
gebruikte kunstmest,” zegt algemeen 
directeur Pejman Djavdan. “De tech-
nologie is ooit ontwikkeld bij DSM in 
Geleen en sindsdien is er wereldwijd 
260 keer een licentie verkocht voor de 
bouw van een fabriek. Een succesfor-
mule waar we nog steeds heel goed 
mee scoren. De vraag naar kunstmest 
blijft groeien. Simpelweg omdat de 
wereldbevolking groeit én de mensen 
gemiddeld ook welvarender worden. Ze 
hebben geld om méér en beter te eten. 
Dat drijft de vraag naar voedsel verder op.”

Zeven per jaar
Elk jaar stijgt de vraag naar kunst-
mest met ongeveer drie procent. Voor 
Stamicarbon betekent dat de opdracht 
voor gemiddeld zeven nieuwe fabrie-
ken per jaar. Installaties die tussen de 
500 miljoen en 1,4 miljard euro kosten. 
Het bedrijf zet jaarlijks 75 miljoen euro 
om met het ontwerpen van de instal-
laties, de begeleiding van de bouw, 
training van de operators, het opstarten 
van de fabriek en het verbeteren van 
bestaande installaties. De bouw zelf 

wordt uitbesteed aan gespecialiseerde 
aannemers. 
Een topbedrijf dus, dat Stamicarbon, 
maar bij het grote publiek onbekend. 
“Dat is wel verklaarbaar,” legt Pejman 
Djavdan uit. “Onze klanten komen 
voornamelijk uit Zuid-Amerika, Azië, 
Oost-Europa en recent ook weer uit 
de VS. Gebieden waar aardgas, de 
belangrijkste grondstof, goedkoop is. 
Van aardgas kun je ammoniak maken, 
dat weer wordt omgezet in kunstmest. 
Hier in Limburg staat één installatie: bij 
OCI Nitrogen in Geleen. Al ruim 15 jaar 
oud en vorig jaar nog door ons ontwerp 

geoptimaliseerd. Verder kom je ons niet 
tegen in deze regio. Het heeft dan ook 
weinig zin om lokaal reclame te maken, 
want onze producten liggen niet in de 
winkels. Wij zijn de architect van de 
fabrieken. Groothandelaren en coöpe-
raties kopen de kunstmest van onze 

klanten, de eigenaren van de fabrieken, 
en zetten die af bij de boeren.”

Sterk gegroeid
Toch zou enige regionale bekendheid 
het bedrijf wel goed uitkomen, geeft de 
directeur toe. “We zijn de laatste jaren 
sterk gegroeid van 50 naar 130 mensen. 
Dit komt ook doordat onze moeder-
maatschappij Maire Tecnimont heeft 
besloten om alle researchactiviteiten 
naar Sittard te brengen. Daar zijn we 
heel trots op, maar het is niet gemak-
kelijk om goede mensen te vinden. 
Binnenkort verhuizen we naar het pand 

van de Mediagroep Limburg waar we 
meer ruimte krijgen. De komende jaren 
denken we naar 170 mensen te groeien, 
nu al staan er 25 vacatures open. Dat 
mag de omgeving best weten.”
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