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BASF De Meern is onderdeel van een 
wereldwijd chemieconcern. Op 6 april 
1865 richtte Friedrich Engelhorn in 
Duitsland Badische Anilin & Soda Fabrik 
(BASF) op. Het bedrijf was als eerste in 
staat de kleur indigoblauw synthetisch 
te produceren. Indigo wordt bijvoorbeeld 
gebruikt om spijkerbroeken te kleuren. 
Op dit moment werken in totaal onge-
veer 112.000 mensen bij BASF, hier 
in De Meern ruim 270. De locatie in 
De Meern bestaat uit twee fabrieken, 
twee laboratoria, een technische dienst, 
een engineering afdeling en een kantoor 
voor ondersteunende afdelingen. 

Het proces versnellen
Bij BASF wordt gewerkt aan het 
verbeteren en het ontwikkelen van 
stoff en die natuurlijke materialen en 
grondstoff en kunnen vervangen, zodat 
we de natuur kunnen sparen. En ze 
maken stoff en die de natuur niet kan 

maken. Denk aan plastic of genees-
middelen. Om zo’n product te maken 
moeten meerdere stoff en met elkaar 
reageren. Een katalysator versnelt deze 
chemische reactie. Bij BASF De Meern 
ontwikkelen, produceren en verkopen 
ze deze katalysatoren. Tachtig procent 
van alle producten is gemaakt met 
behulp van zo’n katalysator. Zonder 
katalysatoren zouden deze producten 
duurder zijn. Veel producten zouden 
zelfs niet eens bestaan. Een voorbeeld: 
margarine wordt gemaakt van plant-
aardige oliën. Een katalysator maakt 
de oliën harder, waardoor de margarine 
beter smeerbaar wordt. Een ander 
voorbeeld: BASF De Meern maakt 
ook katalysatoren waarmee diesel 
ultraschoon wordt gemaakt. Om diesel 
schoner te maken, moeten alle zwavel-
houdende en aromatische verbindingen 
eruit verwijderd worden. Dat gaat het 
beste met een katalysator. 

De koelkast van de toekomst  
De onderzoekers van BASF werken ook 
aan nieuwe materialen en toepassingen. 
Een actueel voorbeeld van zo’n innovatie 
is een koelkast die koelt met magneten, 
waardoor tot vijftig procent minder 
energie nodig is om de koelkast koel 
te houden. Een duurzame ontwikkeling 
dus. In De Meern wordt op dit moment 
gewerkt aan nieuwe materialen voor 
deze koelkast van de toekomst. Koelen 
met magneten is nu nog te duur, maar 
BASF De Meern heeft in 2015 samen 
met TU Delft wel al een prototype 
wijnkoeler gepresenteerd. 

De meeste mensen kennen BASF van de cassettebandjes. Vrijwel niemand weet 
dat de chemie van BASF is terug te vinden in bijna alle dingen om ons heen. 
Van hardloopschoenen tot tegellijm en alles daartussenin. BASF heeft ook een 
locatie in De Meern. Wat maken ze daar? EigenLR was nieuwsgierig en nam een kijkje.

ALLES IS CHEMIE BASF DE MEERN

Wil je ook een kijkje nemen bij BASF in 
De Meern? Op 12 april zijn omwonenden 
en geïnteresseerden van harte welkom 
op de buren bijeenkomst. Kijk voor tijden 
en informatie op www.basf.nl/demeern
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