16

Het project om met hoogwaardig pootgoed de
voedselzekerheid in Kenia op een hoger plan
te helpen, verloopt goed. Fase twee is ingezet
en veel van de voorbereidingen gaan in 2013
tastbare resultaten opleveren. Met het ras
Desiree heeft het project de lokale boeren
weten te bewijzen dat beduidend hogere
opbrengsten mogelijk zijn. Op de site van
Potato Platform Kenya vertelt Siebold de Vries
van zijn eerste positieve ervaringen als
programmacoördinator: “Met goed pootgoed,
meer schone grond door onder meer
rotatieteelt en het aanleren van primaire
teelttechnieken stijgt de oogst van de karige
5 ton/hectare meteen naar 33 ton/hectare.”
(zie www.potatoplatformkenya.com > forum
> artikel 06/01/2013.)

Aardappeloogst in Kenia
daagt ketenpartners uit
Samenwerking certificering
Momenteel heeft de Keniase certificeringautoriteit Kephis een kleine dertig Nederlandse
aardappelrassen in onderzoek, in een nationale
rassenproef op diverse locaties. Een eerstvolgende procedure betreft de aanvraag tot
toelating tot de Keniase rassenlijst van die
rassen die hoge opbrengsten blijken te geven
onder Keniase omstandig-heden.
In samenwerking met de NVWA en NAK is de
basis gelegd voor betrouwbare certificeringprocedures voor de lokale teelt op basis van
geïmporteerd pootgoed. Als straks het
pootgoed van goedgekeurde rassen definitief
toegang krijgt tot de Keniase landbouwgronden, kunnen binnen niet al te lange termijn
de knelpunten in de pootgoedvoorziening in
Kenia voor een groot deel zijn opgelost. Aan
een digitaal systeem met vooraanmelding
voor de import/export van agrarische
producten wordt hard gewerkt om de
leveringsprocedures te vereenvoudigen.

Gehele keten
Het project met pootgoed ligt op schema en
mag zich verheugen in de welwillende
bijdragen van de directe participanten en de
stakeholders. Afnemers op alle niveaus rekenen
op voldoende aanbod van gezond pootgoed en
keuze uit voldoende rassen om voor de diverse
toepassingen de meest duurzame en economische resultaten te verkrijgen.
Op www.potatoplatformkenya.com waarschuwt
Stephen Mbithi nog voor de volgende valkuil:
“Met een grote oogst met meer toegesneden
rassen zonder een georganiseerde vervolgketen
en voldoende geïnteresseerden, zal de
teleurstelling onder de boeren groot zijn.”

(zie www.potatoplatformkenya.com > films >
farming > 5e interview.)

Kansen in Kenia
Om die ontgoocheling een stap voor te zijn,
heeft het project oog voor de totale aardappelketen, inclusief transport, opslag, verwerking en
marketing. Veel is al op behoorlijk niveau
geregeld. Kenia is een land met een reële
toekomstvisie, gesteund door een aanspreekbare overheid en creatieve ondernemers. Mooi
dat de gerenommeerde, brede Nederlandse
inbreng daarbij als een extra stimulans wordt
ervaren. Dat levert exportkansen op voor
aanbieders van agrologistiek, mechanisatie,
bewaring, automatisering, verwerking en andere
gespecialiseerde schakels in de aardappelketen.
Potato Platform Kenya

Hoogwaardig pootgoed biedt de hele
keten exportkansen in Kenia
U teelt, verhandelt of verwerkt aardappels?
U bent als dienstverlener of producent
actief in de sector? U hebt ideeën over
mondiale uitbreiding? En u hebt iets met
het echte ondernemen? Maak uw interesse
als ‘ketendeelnemer’ in ‘aardappels’ en
‘Kenia’ voldoende kenbaar op het forum
en het Potato Platform Kenya waardeert
uw aanvraag tweede helft van 2013 met
een uitnodiging voor een Potato Platform
Kenya Business Meeting.
Meer informatie over het project:
www.potatoplatformkenya.com > films >
documentary.

In het Brabantse Eersel
staat het hoofdkantoor van
Vencomatic, innovator en
wereldspeler in de
pluimveesector. Sinds de
oprichting heeft
de onderneming
school gemaakt met
zijn brede assortiment aan
pluimveesystemen.

Vencomatic denkt
vanuit de kip
In november werd Niels Geraerts, exportmanager bij Vencomatic, gekozen tot
‘Qualified Exportmanager van het Jaar 2012’.
Hij ontving de prijs uit handen van George
Penders van NL EVD Internationaal. Niels
won met een presentatie over de strategische
vermarkting van het door Vencomatic
ontwikkelde Patio-systeem voor vleeskuikens.
Het Patio-systeem is een uniek concept voor
het uitbroeden en huisvesten van vleeskuikens in één omgeving. Hierdoor hoeven
kuikens niet meer getransporteerd te worden
van broederij naar vleeskuikenbedrijf en
kunnen ze door een optimale leefomgeving
zonder problemen grootgebracht worden.
Het gebruik van antibiotica kan worden
geminimaliseerd en de productie van
kuikenvlees wordt verduurzaamd op een
diervriendelijke manier.
Eerder vorig jaar ontving Vencomatic de
prestigieuze Koning Willem I-prijs in de
categorie mkb. Tijdens een feestelijke
prijsuitreiking op de Floriade in Venlo

ontving Vencomatic-oprichter en -directeur
Cor van de Ven de prijs uit handen van Prins
Willem Alexander. Met deze prijs wil de
uitreikende stichting bekendheid geven aan
en interesse wekken voor positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie. Het gaat
om het belonen van durf, daadkracht,
duurzaamheid en doorzettingsvermogen te
belonen. En het stimuleren van creatief en
innovatief ondernemerschap te stimuleren.
In het geval van Vencomatic gaat het eerder
om een bevestiging van dit soort ondernemerschap. Cor van de Ven, oprichter van Vencomatic, oogstte al in 1984 veel roem met het
eerste volautomatische eierverzamelsysteem
ter wereld.
Bij Vencomatic is vanaf het begin al vanuit het
dier gedacht. Men snapt er goed hoe kippen
zich bewegen, hoe hun dag is ingedeeld, en
daar ontwikkelt Vencomatic zijn systemen
omheen. Op die wijze heeft de onderneming
zijn systemen steeds weten te perfectioneren
door zich aan te passen aan het vaste
gedragspatroon van kippen.
Zo realiseerde het bedrijf onder meer
drinkvoorziening dichter bij de nesten, omdat
legdrang volgt op drinken. Bedacht men
verhoogde roosterplateaus die voorzien in de
behoefte van kippen om boven de grond te
slapen, met als gevolg ruimte voor de kippen
om vrij te scharrelen. En lang voordat het
welzijn van dieren hoog op de politieke
agenda stond en de overheid allerlei regels
begon op te leggen ter vergroting van dat
welzijn (zoals de geleidelijke afschaffing
van legbatterijen) werkte Vencomatic al aan
complete stalconcepten waarbij kippen zich
goed voelen.
Het Vencomatic-hoofdkantoor is gevestigd
in Eersel, Nederland en telt meer dan
150 werknemers. Daarnaast gebruikt Vencomatic het netwerk aan bedrijven in de Venco
Groep (waarvan het deel uitmaakt), met onder
andere Venco do Brasil, Venco Iberica in
Spanje en Venco China. Daarnaast heeft
Vencomatic kantoren in Canada, Polen,
Thailand, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten.
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In het Potato Platform Kenya
werken de ministeries van
Economische Zaken en van
Buitenlandse Zaken samen
onder de projectleiding van
Wageningen UR (CDI) om de
voedselzekerheid in het
Afrikaanse land te helpen
verhogen. Het project is zeker
in de sector pootgoed positief
ontvangen en ondernemend
opgepakt. In de loop van
2013, in fase twee, wordt ook
de deelname van andere
ketenpartners essentieel.
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