Landbouw, natuur en
voedselkwaliteit
18-12-2006
Seminar ‘Aardappelsector in China’

Geachte heer/mevrouw,
Van 27 januari tot en met 2 februari 2007 zal in Den Haag de jaarlijkse attaché week
voor de LNV raden en attachés worden gehouden. De vertegenwoordigers van dit
ministerie met standplaats Peking zullen bij die gelegenheid ook in Nederland zijn.
In dit verband brengen wij graag het seminar ‘De aardappelsector in China’ dat door
de directie Industrie en Handel van het Ministerie van LNV georganiseerd wordt,
onder uw aandacht.
Aardappelsector in China
Met 7% van het totale landbouw areaal in de wereld, moet China 21% van de
wereldbevolking voeden. De verwachting is dat het gebrek aan landbouwgrond in
2020 de 6,7 miljoen ha overstijgt. Hierdoor zal er een groeiende interesse in China
voor voedselproductie zijn en zal de afhankelijkheid van import toenemen.
Voedselproductie buiten China is daarmee ook interessant voor de Chinezen.
Statistieken over China laten meestal groei zien, zo ook de aardappelsector. De
verwachting is dat de consumptie van verse aardappelen met ca 7% per jaar blijft
stijgen en dat de friet consumptie en de import van friet de komende jaren met
minimaal 20% zullen stijgen. Ook het aardappelareaal en de aardappelproductie
groeiden de afgelopen 10 jaar fors. In 1994 bedroeg het areaal 3,2 mln. Ha en in
2005 was dit 4,4 mln. Ha, een groei van 38%. De productie nam in dezelfde periode
toe met 66%. China is al sinds 1993 de grootste aardappel producent ter wereld en
droeg voor meer dan 80% bij aan de totale toename van de wereld aardappel
productie tussen 1990 en 2002.
Knelpunten en bedreigingen
Knelpunten en bedreigingen zijn er in China ook voldoende; a.o. ten aanzien van
kwaliteit, opslag- en verwerkingscapaciteit, distributie en bescherming van
intellectueel eigendom en steeds moeilijker wordende export voorwaarden. Op
verschillende manieren wordt aan knelpunten gewerkt vanuit het bedrijfsleven en het
ministerie van LNV.
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Kansen
Als koploper in de mondiale aardappelsector, is de positie van de Nederlandse
aardappelsector in China echter bescheiden. De Chinese overheid heeft in het
huidige Vijfjaren Plan (2006-2010) de aardappelproductie als prioriteit aangemerkt.
Het lijkt dan ook het geschikte moment om de verschillende activiteiten van LNV om
de aardappelsector een steuntje in de rug te geven, onder de aandacht te brengen.
Eén van deze activiteiten in het Seminar ‘De aardappelsector in China’.
Het seminar zal op maandagmiddag 5 februari 2007 vanaf 13:00 uur
worden gehouden en zal specifiek gericht zijn op de ontwikkelingen in de
aardappelketen in China met als zijn aspecten inclusief de toelevering.
Hoe staat de aardappelsector er in China voor? Zijn er mogelijkheden voor de
Nederlandse aardappelsector om op de lopende ontwikkelingen in te spelen? Vier
deskundigen geven hierover uitsluitsel tijdens dit symposium.
De heer H.J.W. van Duijn, LNV Raad in Peking zal een algemene inleiding geven
over de ontwikkelingen in China en in het bijzonder de van de aardappelproductie.
Als bijzondere gastsprekers zijn uitgenodigd:
De heer J. Hak van Hak&Partners B.V. De heer Hak heeft jarenlange ervaring op
het gebied van de verwerking van voedingsmiddelen en procestechnologie, ook van
aardappelverwerking. De heer Hak is onder meer voorzitter van GMV, de afdeling
van producenten van machines voor de voedingsmiddelenindustrie binnen
FME/CMW. De heer Hak doet al meer dan 15 jaar zaken met China en zal u met zijn
presentatie over de aardappelketen in China graag deelgenoot maken van zijn
ervaringen met dit boeiende land.
De heer P. Tabak van Tolsma Techniek B.V. zal u met zijn presentatie op de
hoogte brengen van de kansen en mogelijkheden die dit bedrijf, dat wereldwijd
specialist is in bewaartechniek van agrarische producten, op de Chinese markt heeft
benut. Tolsma Techniek B.V. heeft sinds 1989 zakelijke contacten met China. De
heer Tabak is onder meer verantwoordelijk voor de verkoop in Azië en Oceanië, een
deel van Centraal en oost Europa.
De heer A. Brouwer van Kiremko B.V.
Kiremko is een bedrijf dat machines ontwikkelt en fabriceert voor o.a. de verwerking
van aardappels in alle schakels van de keten van intake en bewerking van de
grondstof tot en met het verpakken van het eindproduct. De machines van Kiremko
worden voor een belangrijk deel (85%) wereldwijd geëxporteerd en geïnstalleerd. De
heer Brouwer is verantwoordelijk voor Oost Azië, onder andere China, waar Kiremko
een vertegenwoordiging heeft. De presentatie van de heer Brouwer zal betrekking
hebben op de mogelijkheden die de Chinese markt te bieden heeft.
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Na de inleidingen bestaat de mogelijkheid tot discussie en het stellen van vragen.
De bijeenkomst zal in informele sfeer onder het genot van een borrel worden
afgesloten, waarbij de gelegenheid bestaat onze LNV vertegenwoordiger te
ontmoeten.
Het symposium zal worden gehouden in:
Hotel/Congrescentrum ‘Heerlickheid van Ermelo’
Staringlaan 1
3852 LA Ermelo
Het programma is als volgt:
13.00 uur
13.30 uur
13.50 uur
14.10 uur
14.40 uur
15.00 uur
15.20 uur
16.30-18.00 uur

ontvangst
inleiding de heer H.J.W. van Duijn (LNV-Raad)
presentatie van de heer J. Hak (Hak&Partners Techniek)
pauze
presentatie van de heer P. Tabak (Tolsma B.V.)
presentatie van de heer A. Brouwer (Kiremko B.V.)
discussie
borrel

Aanmelding
U wordt vriendelijk verzocht uiterlijk 12 januari a.s. in het bijgevoegde formulier aan
te geven of u deel zult nemen aan het symposium op maandagmiddag 5 februari
2007, aanvang 13.00 uur met vermelding van:
-

naam van de deelnemer(s) m/v
het bedrijf dat wordt vertegenwoordigd
contactgegevens (adres, telefoon en e-mail adres)

U kunt het formulier per fax sturen naar: 070-3786123 t.a.v. mw. E. Verboom. Uw
deelname kunt u ook per e-mail kenbaar maken door de gevraagde gegevens te
sturen naar e.verboom@minlnv.nl. Voor nadere informatie kunt u met haar contact
opnemen tel: 070-3784162
P.M. Het seminar zal slechts doorgang vinden bij voldoende deelname.
Overige China activiteiten in 2007 voor de aardappelsector
Het bijgevoegde formulier kunt u tevens gebruiken om uw deelname aan de
volgende activiteiten aan te geven:
AgriChina, 26-28 april, 2007 in Beijing.
Deze beurs richt zich met name op de primaire productie en
mechanisatie. Het is de bedoeling om bij die gelegenheid een
groot POTATO Seminar te organiseren met participatie van
Nederlandse bedrijven.
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Er wordt op de beurs dit jaar een Potato Special georganiseerd. Zie voor
verdere informatie ook de bijgevoegde brochure over deze beurs.
LNV handelsmissie voor de aardappelsector. LNV organiseert
in samenwerking met NIVAP en FME/GMV 10-16 juni, 2007
een Handelsmissie ‘Aardappelketen’naar China voor
bedrijven werkzaam in de aardappelkolom, d.w.z. onder meer
aardappelteelt, bewaring, opslag, koeling en verwerking. Over de
details van de missie zult u t.z.t. worden geïnformeerd.
Uw aanmelding zien wij met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Drs. M.W.M. Olde Monnikhof
Plv. Directeur Directie industrie en Handel

4

