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Intentie BASF tot verkoop katalysatoren vestiging 
De Meern  
 

  
ARNHEM, 6 mei 2021 – Vandaag heeft BASF het voorgenomen besluit tot de verkoop van 

haar vestiging in De Meern aangekondigd. Op deze vestiging produceert en ontwikkelt 

BASF hoogwaardige katalysatoren die in diverse applicaties worden toegepast zoals 

binnen de voedsel-, lijm- en petrochemische industrie. 
 

“BASF heeft een strategische beslissing genomen om de effectiviteit van haar wereldwijde 

productienetwerk voor Chemical Catalysts & Adsorbents verder te verbeteren. Deze voor- 

genomen verandering biedt BASF de mogelijkheid om zich te concentreren op haar kern 

productportfolio dat zal worden verplaatst naar andere productielocaties.  

Andere producten zullen samen met de vestiging worden verkocht,” aldus Detlef Ruff, 

Senior Vice President Process Catalysts.  

  

BASF’s intentie is om de vestiging te verkopen aan een koper die de site zal exploiteren 

met de bestaande set-up. De vestiging in De Meern zal haar productieactiviteiten blijven 

continueren om aan haar klantenvraag te blijven voldoen. 

  

Gedurende deze periode zullen er geen veranderingen zijn voor de omgeving omdat BASF 

haar productieactiviteiten zoals voorheen zal voortzetten. Daarbij doet BASF geen 

concessies aan veiligheid. Paul Evers, Site Director De Meern: “We blijven investeren in 

veiligheid, ook in de komende periode.” 
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Over BASF   

Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. Wij combineren economisch succes 

met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. Bij de BASF-groep werken zo’n 110.000 

medewerkers. Zij dragen bij tot het succes van onze klanten in nagenoeg alle sectoren en bijna alle 

landen ter wereld. Ons productportfolio is onderverdeeld in zes segmenten: Chemicals, Materials, 

Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care en Agricultural Solutions. BASF haalde 

in 2020 een omzet van € 59 miljard. BASF is genoteerd op de beurzen van Frankfurt (BAS) en als 

American Depositary Receipts (BASFY) in de Verenigde Staten.  Meer informatie vindt u 

op www.basf.com.   

  

Over BASF’s Katalysatoren divisie  

De Katalysatoren divisie van BASF is 's werelds grootste leverancier van milieu- en 

proceskatalysatoren. De groep heeft een uitzonderlijke expertise in de ontwikkeling van 

technologieën die de lucht die we inademen zuiveren en de brandstoffen produceren die onze 

wereld van energie voorzien. Ook zorgt de divisie voor een efficiënte productie van een grote 

verscheidenheid aan chemicaliën, kunststoffen en andere producten, waaronder geavanceerde 

batterijmaterialen. Door gebruik te maken van onze toonaangevende R&D-platforms, passie voor 

innovatie en grondige kennis van edel- en basismetalen, ontwikkelt de Katalysatoren divisie van 

BASF unieke, gepatenteerde oplossingen die het succes van de klant bevorderen. Meer informatie 

over de Katalysatoren divisie van BASF is beschikbaar op het internet op www.catalysts.basf.com.  
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