G2G-project ter verbetering van de zuivelketen

Nederlandse expertise voor Algerije
In januari is officieel gestart met een government-to-governmentproject (G2G) tussen Nederland en Algerije, gericht op de verbetering
van de Algerijnse zuivelketen met behulp van Nederlandse expertise.
Algerije kent een grote markt voor zuivelproducten, terwijl de
nationale productie beperkt is. Hierdoor is Algerije in grote mate
afhankelijk van import van zuivelproducten. De Algerijnse overheid
wil de afhankelijkheid van deze importen beperken door de nationale
productie te verhogen.

het G2G-project officieel van start gegaan.
Het project wordt uitgevoerd door het
bedrijf VetEffecT, en het Productschap Zuivel
en WUR Livestock Research zijn betrokken bij
de uitvoering. Remco Schrijver van VetEffecT
over de samenwerking met de Algerijnen:
“Er is een stevige politieke wil om Algerije
verder te ontwikkelen. De zeer positieve en
open houding van de Algerijnen is stimulerend.”
De eerste activiteit was een bezoek van
een Algerijnse delegatie onder leiding
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Staand tweede van links de secretaris-generaal van het Algerijnse ministerie van Landbouw,

In het kader van deze verkenning is half

Sid Ahmed Ferroukhi.

juni vanuit LNV een bezoek gebracht aan
Algerije. Doel van het bezoek was om de
mogelijkheden te onderzoeken om een
trainingscentrum in Guelma, in het noordoosten van Algerije, te ontwikkelen tot
een modern complex dat zou kunnen fungeren als nationaal opleidingscentrum en
demonstratieboerderij op het gebied van
zuivelproductie en zuivelverwerking. Aan
de hand van de bevindingen van de Nederlandse experts heeft het Algerijnse ministerie aangegeven verdere plannen te willen
ontwikkelen voor de bouw van een nieuw
centrum in Guelma, met de wens Nederland
hierin een actieve rol te laten spelen.
Later dit jaar zal een groep medewerkers van
het Algerijnse ministerie van Landbouw naar
Nederland komen om cursussen te volgen op
het gebied van de zuivelsector. Ter afsluiting
van het G2G-project wordt nog een seminar
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grote binnenlandse vraag naar zuivelproducten en de beperkingen waarmee de sector
geconfronteerd wordt. De beperkingen in
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betere randvoorwaarden en kansen voor Nederlandse bedrijven die zaken willen doen in

stallenbouw, en zuivelverwerkende appara-

landen die vallen onder het G2G-programma. De EVD, agentschap van het ministerie van

tuur. De Algerijnse overheid heeft financiële

Economische Zaken, is in nauwe samenwerking met de relevante ministeries (in zowel

maatregelen genomen om de nationale pro-

Nederland als het projectland) opdrachtgever voor het programma.

ductie van zuivel te stimuleren. Zo worden
onder andere de productie van ruwvoeder,
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Foto’s Remco Schrijver, VetEffecT.

overheid wil de afhankelijkheid
‘DevanAlgerijnse
het importen van zuivelproducten beperken
door de nationale productie te verhogen.
’

Uitgaande missie veehouderij Algerije
In april 2010 wordt door NCH in het kader van het door de EVD uitgevoerde programma
Collectieve Promotionele Landbouw Activiteiten (CPLA) een uitgaande missie
georganiseerd naar Algerije gericht op veehouderij.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met:
Marian Reijnen, area manager Noord-Afrika, Tel. 070 344 15 76
www.handelsbevordering.nl

kunstmatige inseminatie, en de productie
van kalveren en drachtige vaarzen door de
Algerijnse overheid met subsidies ondersteund.
De bezoeken door de Nederlandse experts
toonden aan dat Nederland door de
Algerijnen gezien wordt als een belangrijke
mogelijke partner voor de levering van
kennis en productiemiddelen, omdat
Nederland als betrouwbaar en deskundig
wordt gezien op het gebied van de
zuivelsector. In het algemeen is er een grote
belangstelling van Algerijnse ondernemers
voor Nederlandse koeien en voor
verwerkingsapparatuur. Het huidige G2Gproject kan een belangrijke basis leggen voor
verdere samenwerking tussen Nederland en
Algerije, zowel tussen overheden als tussen
bedrijven. Volgens Marianne Vaes heeft de
samenwerking tussen Nederland en Algerije
op het gebied van de zuivelsector wel belang
bij een gestructureerde en gefaseerde
aanpak: “Om deze intensivering een goede
kans van slagen te geven, is het belangrijk
dat dit stap voor stap gaat, en dat niet alles
tegelijkertijd aangepakt wordt”.

Bezoek aan een Algerijnse melkveehouder nabij Algiers. V.l.n.r. Remco Schrijver (VetEffecT),
de veehouder, Bram Wouters (WUR Livestock Research) en Khaled Benchaalal (Technisch

Mogelijkheden in Noord-Afrika

Assistent LNV).

Momenteel is het ministerie beperkt
vertegenwoordigd in Noord-Afrika. In Egypte

de LNV-Raad in Kairo, de LNV-Raad te Madrid

de LNV-Raad te Parijs ook voor Algerije,

wordt het ministerie vertegenwoordigd door

is ook verantwoordelijk voor Marokko, en

ondersteund door een technisch assistent in
Algiers. Gezien de toenemende interesse van
bedrijven en overheid in zowel Nederland

Markt voor zuivel in Algerije

als in Noord-Afrika in samenwerking op het

Algerijnen zijn de grootste consumenten van zuivel in de regio. Per jaar wordt

gebied van landbouw, heeft het ministerie

gemiddeld 110 liter melk per persoon geconsumeerd en 6 kilo aan zuivelproducten.

van LNV besloten een onderzoek in te stel-

Tegenover deze consumptie staat een beperkte productie. In 2007 bedroeg de productie

len naar wenselijkheid van een intensivering

van verse melk 3,85 miljard liter. Door het grote verschil tussen consumptie en productie,

van de LNV-vertegenwoordiging in Noord-

importeert Algerije jaarlijks 80% van de zuivelbehoefte, hoofdzakelijk in de vorm van

Afrika, meer specifiek in de landen Algerije,

melkpoeder. Een belangrijke reden voor de hoge melkconsumptie is de subsidiëring

Libië, Marokko en Tunesië. Dit onderzoek is

van de melkprijzen door de overheid. Hierdoor blijft de prijs van melk, ondanks prijs-

onlangs afgerond. Een rapport van dit onder-

stijgingen op de wereldmarkt, vastgesteld op ongeveer € 0,25 per liter. Doordat de

zoek is te verkrijgen via Lia Luijckx-Visser,

prijs van melk is vastgesteld, focussen veel bedrijven in de zuivelsector zich op de meer

e-mail a.p.luijkx-visser@minlnv.nl, via

winstgevende verwerking van zuivel. De totale waarde van de markt in zuivelproducten

www.berichtenbuitenland.nl of via de

is, onder andere door dit uitbreidende aanbod, gestegen van bijna € 1,1 miljard in 2003

website van de EVD, www.evd.nl.

naar ruim € 1,9 miljard in 2008.
Niek van Dijk, directie Agroketens en Visserij
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