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Als groothandel in minerale meststoffen voor 
landbouw, akkerbouw en tuinbouw staat Triferto 
aan de basis van een aanzienlijk gedeelte van 
de oogsten in Noordwest-Europa. Het bedrijf 
is marktleider in Nederland en neemt ook in de 
ons omringende landen een zeer sterke positie 
in. Ook in verder gelegen gebieden is Triferto een 
begrip: haar exportactiviteiten breiden zich uit 
naar zestig landen, tot aan in Afrika en Azië toe. 

Verduurzaming van de landbouw
Triferto maakt onderdeel uit van familiebedrijf 
Brokking, dat al 125 jaar actief is in de agrari-
sche sector. Naast de groothandelsfunctie in de 
supply chain van producent naar eindgebruiker, 
besteedt Triferto veel energie aan productont-
wikkeling en innovatie. Het doel: verduurzaming 
van de landbouw om te kunnen voorzien in de 
groeiende, wereldwijde vraag naar voedsel. 

“Zonder minerale meststoffen zou slechts de 
helft van de wereldbevolking gevoed kunnen 
worden”, stelt Jeroen Rossy, directeur van 
Triferto. “Wij staan echt aan het begin van de 
voedselketen. Niet voor niets is onze slogan 
‘from soil to life’; alles wat we op ons bord 
krijgen, komt uiteindelijk van de bodem. Als 
marktleider voelen we een grote verantwoor-
delijkheid voor duurzaam en plantspecifiek 

bemesten. Vroeger werd er veel ruimer bemest, 
men dacht niet na over het rendement en het 
effect op de bodem en het milieu. Tegenwoor-
dig zijn we veel meer bezig met wat een plant 
op welk moment nodig heeft. Dit doen we 
onder andere door het ontwikkelen van plant-
specifieke ‘blends’, waarbij de werkzame stof-
fen zijn toegespitst op bodemsoort en gewas. 
Een aardappel vraagt nu eenmaal om andere 
bemesting dan graan, en een rijstplantje heeft 
een andere bemestingsbehoefte dan een olie-
palm. Wij fungeren voor onze klanten daarbij 
niet alleen als groothandel, maar dragen onze 
kennis ook over met gerichte bemestings- 
adviezen en begeleiding van zaadje tot oogst.” 

Productontwikkeling
De R&D-afdeling van Triferto is continu bezig met 
het verbeteren van bestaande meststoffen en 
het ontwikkelen van nieuwe producten.  
Jeroen Rossy: “Zo kunnen we bijvoorbeeld 
mestkorrels ‘coaten’ met een middel dat ervoor 
zorgt dat stikstof beter wordt benut door de 
plant en de impact op het milieu wordt ver-
laagd. Nieuwe blends en coatings testen we 
op verschillende grondsoorten in verschillende 
klimaten, zodat we exact weten welke mest-
stoffen onder welke omstandigheden het beste 
presteren.”  

B 
 
 
ij Nijhof-Wassink laten we graag aan u zien 
wat ons bedrijf doet. Wat onze passie is en 
hoe we hier iedere dag weer invulling aan 

geven. Dit doen we samen, samen met onze collega’s 
en samen met onze klanten. In alles wat wij doen, zijn 
onze klanten onze drijfveer, zij staan centraal in onze 
werkzaamheden. In What drives us? stellen wij graag 
een van onze relaties aan u voor. In deze editie:
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} 100% familiebedrijf, onderdeel van Brokking Holding

} 75 medewerkers

} 2 kantoren in Nederland en België

} Actief in 60 landen

} 350 verschillende producten

} Verkoop 800.000 ton kunstmest per jaar

} 11 locaties in Noordwest- Europa

} Ruim 200.000 ton opslagcapaciteit

Triferto doet deze veldproeven in nauwe sa-
menwerking met haar toeleveranciers en met 
onafhankelijke onderzoeksinstellingen, zoals 
Wageningen University & Research en de 
Christian-Albrechts-Universität in Kiel, Duitsland. 

Logistieke operatie
Triferto verhandelt ruim 800 miljoen kilo gekor-
relde en vloeibare meststoffen per jaar en ac-
teert daarin als ketenregisseur tussen producent 
en teler. Voor de gekorrelde meststoffen heeft 
het bedrijf acht op- en overslagloodsen, ver-
spreid over Nederland en België. Deze warehou-
ses liggen aan waterwegen, wat de aanvoer van 
enorme volumes grondstoffen over het water 
mogelijk maakt. In totaal kan er ruim 200.000 
ton meststoffen vocht- en stofvrij worden 
opgeslagen en desgewenst geblend en gecoat. 
Een deel van de gereedgemaakte meststoffen 
en blends wordt opgezakt; de rest vindt hun 
weg naar de gewastelers via silotransport of als 
losgestorte bulk. Door de strategische spreiding 
van de vestigingen kunnen bestellingen met een 
minimum aan transportkilometers bij de hande-
laren of rechtstreeks bij de gewastelers worden 
afgeleverd. Naast de warehouses voor gekor-
relde meststoffen opende Triferto in 2009 een 
tankterminal aan de Zuiderzeehaven in Kampen. 
Dit park biedt een opslagcapaciteit van 12.000 
ton vloeibare meststoffen, die volautomatisch 
gemengd, verrijkt en uitgeleverd kunnen wor-
den: 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Optimaliseren supply chain
“De gehele logistieke operatie kent een grote 
piekbelasting in het bemestingsseizoen, tussen 
februari en september”, vertelt Jeroen Rossy. 

“Voorheen werkten we regio-gebonden met veel 
verschillende lokale transporteurs. Met de in-
gebruikname van ons in eigen huis ontwikkelde 
web-based orderprogramma TrifertoWeb heb-
ben we besloten samenwerking te zoeken met 
landelijk opererende, dedicated transportspe-

cialisten. Voor het bulktransport van gekorrelde 
meststoffen is dat Nijhof-Wassink. We zochten 
naar een partij met een professionele uitstraling 
en landelijke dekking, die bovendien bekend is 
op het boerenerf. Onze bedrijven hebben beide 
een sterke focus op innovatie. Door TrifertoWeb 
te koppelen aan het Meststoffen Transport Por-
tal van Nijhof-Wassink kan de tijd tussen bestel-
ling en aflevering nog verder worden terugge-
bracht. De planners van Nijhof-Wassink hebben 
inzage in ons online ordersysteem en zijn in 
staat om de transporten zeer efficiënt in te plan-
nen. Momenteel is het: vóór 12.00 uur besteld, 
de volgende dag in huis. Nijhof-Wassink levert 
de meststoffen met silotrailers meestal recht-
streeks naar de boer, wat een enorme besparing 
oplevert in tijd, handling en op- en overslag. Dat 
we het transport volledig uitbesteden aan een 
specialist brengt rust in onze organisatie en op 
de loodsen. Zelfs tijdens de immens drukke 
piekperiode kunnen we nu meer tijd besteden 
aan de service naar onze klanten.” 

 Feiten en cijfers  
Triferto

‘Zonder minerale meststoffen zou 

slechts de helft van de wereldbevolking 

gevoed kunnen worden’
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