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conform de drie P-gedachte (Profit, People en

bevorderen van duurzame en vitale agroketens,

Planet). Vitale houdt in dat wordt gestreefd

alsmede het bijdragen aan een duurzame

naar versterking van de internationale

internationale concurrentiepositie van het

concurrentiekracht. Uit agro blijkt dat de focus

Nederlandse agrobedrijfsleven. Dit zijn tevens

ligt op de landbouw- en voedingssector. Ketens

de vier kernbegrippen van het werkterrein

verwijst naar een perspectief dat de gehele

van de directie I&H. Onder duurzame wordt

agrofood-kolom omvat, te weten van primaire

verstaan: maatschappelijk verantwoord
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LNV-Raad Kairo zet Nederland op de kaart

Egypte: wintertuin van Europa
Egypte is één van de stabiele landen in het Midden-Oosten. Moderne bevloeiingstechnieken maken
landbouw mogelijk in de woestijn en het overheidsbeleid is gericht op terugdringing van ambtelijke en
bureaucratische obstakels. Egypte kan zich ontwikkelen tot de wintertuin van Europa.

Met een bevolking van 80 miljoen mensen,

is voor Nederland belangrijk om daarbij

te zijn, maar vormt juist een bron van moge-

geconcentreerd in de Nijldelta, vormt Egypte

betrokken te zijn. Door deze betrokkenheid

lijkheden: “In Nederland zijn zo’n 20.000

een grote markt. Landbouw en toerisme

ontstaan mogelijkheden om activiteiten hier

tuinbouwbedrijven. Maar de business daar-

zijn de motoren van de economie. Maar wat

te faciliteren. Bijvoorbeeld met distributie,

omheen is vele malen groter. Circa een half

maakt het land interessant voor het Neder-

handel en inbreng van kennis, maar ook

miljoen mensen werken in sectoren die aan

landse bedrijfsleven? Voor LNV-Raad Herman

als sierteelt, tuinbouw en intensieve visteelt

tuinbouw en
‘ Sierteelt,
intensieve visteelt hebben
hier groot potentieel
’

hebben een groot potentieel en hier vinden

productie zich buiten Nederland ontwikkelt

dat niet anders zijn en het creëren van werk-

dan ook forse ontwikkelingen plaats. Het

hoeft volgens Van Wissen zeker niet nadelig

gelegenheid is van fundamenteel belang

van Wissen zijn de voordelen helder: “Klimatologisch vormt Egypte een goede aanvulling op Europa, want in het winterseizoen
zijn hier uitstekende teeltmogelijkheden.
Het potentieel ligt daarbij niet bij extensieve
productie. Daarvoor zijn de kosten voor

financiering.” Het feit dat zo de agrarische

die productie gerelateerd zijn. In Egypte zal

Foto: Homa Ashtari.

irrigatie enzovoort te hoog. Maar sectoren

Plantteelt in Egypte.
Hier een plastic kas
met Epipremnum en
Dieffenbachia, op het
bedrijf Floramix.
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Foto: Homa Ashtari.

Hollandse speciali
teiten worden
geserveerd tijdens
het Holland Culinair
Festival in Kairo.

om de stabiliteit van het land te handhaven.
Het gaat erom erbij betrokken te zijn, zodat
Nederland een rol kan spelen bij die gerelateerde activiteiten.”

Ontwikkelingen
Traditioneel is de landbouw in Egypte geconcentreerd in de Nijldelta. Deze overwegend
kleinschalige landbouw, gericht op de lokale
markt, zal er voorlopig ook blijven. Maar
daarnaast zijn er grote landbouwgebieden
in ontwikkeling in de woestijn. Door technieken zoals druppelfertigatie is zeer effectief
watergebruik mogelijk en kunnen sierteelt,
groententeelt en fruitteelt zich ontwikkelen.
Naast de groei van de tuinbouwproductie is
er groei van grote hypermarkten zoals Carrefour. De komst van deze keten in Egypte
heeft, naast ontwikkelingen in de industriële
groentenverwerking, effect op het kwaliteitsbesef van de productiebedrijven; verondersteld mag worden dat de aanscherping
van kwaliteitscriteria verbreding zal vinden
naar andere afnemers. Met de acceptatie en
invoering van deze kwaliteitseisen ontstaan
er bovendien meer mogelijkheden om te
produceren voor de – strenge normen han-

Holland Culinair Festival

terende – Europese markt. In samenwerking

Onder het motto Celebrating Partnership organiseerde Nederland op initiatief van LNV-

met de AGF-business en de Directie Industrie

Raad Herman van Wissen in mei van dit jaar voor de tweede maal het Holland Culinair

en Handel zal in 2007 een grote tuinbouw-

Festival, een uitgelezen promotie van Nederlandse kwaliteitsproducten. Ruim een week

missie naar Egypte worden georganiseerd

lang werden met behulp van tv-chef Rudolph van Veen Nederlandse producten als kalfs-

met een op maat gesneden matchmaking

vlees, tong, mosselen, oesters, asperges, kaas en zelfs producten als koffie en stroop

programme.

wafels geserveerd voor meer dan 300 sleutelfiguren uit horeca, toerisme en agrisector.
“Flink lawaai maken en meer doen dan alleen je waren tonen”, zo vat Van Wissen de

Pluimveehouderij

bedoeling van het festival kernachtig samen. Het festival was dan ook meer dan een

In de Egyptische pluimveehouderij is een

uitgelezen mogelijkheid om een staalkaart van kwaliteitsingrediënten en producten

opmerkelijke ontwikkeling te zien; de nog

te tonen. Van Wissen: “Kairo biedt de verwende toerist talloze sterrenhotels, maar de

vers in het geheugen liggende vogelgriep

kwaliteitseisen die daar gehanteerd worden, verschillen van wat we in Europa gewend

heeft diepe sporen getrokken in deze tak van

zijn. Het is goed om te laten zien wat er op dit gebied mogelijk is. Een meer kwaliteitsge-

veehouderij, “maar”, zo merkt Van Wissen

oriënteerde benadering door deze toch prestigieuze hotels en restaurants is goed voor

op, “het gevolg is dat er door grote bedrijven

het toerisme en zal het algehele kwaliteitsniveau opkrikken. Wij werken daar graag aan

momenteel enorm geïnvesteerd wordt in

mee.” Het festival werd afgesloten met een Charity Dinner, inclusief een optreden van Lee

huisvesting en met name ook slachterijen.

Towers. De opbrengsten van dit diner worden gebruikt om de aanzet te geven voor een

De moderne productiebedrijven willen hun

professionele hotelschool. Een dergelijke opleiding is er nog niet, en met het groeiende

huidige marktaandeel van 20% fors verho-

besef voor kwaliteit groeit ook de behoefte aan scholing op dit vlak. Wil Egypte zijn posi-

gen tot 50 – 60%. En al had de vogelgriep-

tie in het topsegment van de toeristenbranche versterken, dan is goed opgeleid personeel

epidemie een negatief effect op de vraag

onontbeerlijk. Ook in 2007 zal de directie Industrie en Handel van LNV weer bijdragen aan

naar pluimveeproducten, de vraag is nu

de organisatie van een Holland Culinair Festival in Kairo, zo is het voornemen.

weer groot en de prijzen zijn inmiddels fors
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Foto: Jeroen van der Meyde

Herman van Wissen.

zijn kansen in distributie,
‘ Erhandel,
inbreng van kennis
en financiering
’
aangetrokken. Om de prijsstijgingen een halt

Progressieve wind

meer openheid. Sinds het aantreden van

toe te roepen, werd door de Egyptische over-

De Egyptische landbouw biedt aanknopings-

minister Amin Abaza op Landbouw begin dit

heid eind juli dit jaar besloten om – gedu-

punten voor de Nederlandse agribusiness,

jaar waait er een andere en meer progres-

rende enkele maanden –  450 ton ingevroren

maar knelpunten zijn er óók. Van Wissen:

sieve wind en dat is een positieve veran-

vis, rundvlees en pluimveeproducten vrij van

“Lange tijd waren de grenzen gesloten voor

dering. Was het beleid in het verleden nog

invoerrechten in te voeren. Voor een deel

tal van agrarische producten, zoals zaden,

sterk gericht op zelfvoorziening, nu wordt

zouden deze producten uit Nederland kun-

vlees en levend vee, waarbij veterinaire en

een meer open handel nagestreefd. Met de

nen komen.” Zo blijkt de vogelgriep naast

sanitaire noodzaak als argument werd aan-

EU is er een handelsakkoord, met als uitein-

veel schade ook een positieve impuls te

gevoerd. De opstelling van het Egyptische

delijk resultaat een vrijhandelszone.”

geven, aan zowel de binnenlandse productie

ministerie van Landbouw stond daarmee

als aan de import uit Nederland.

haaks op het algemene nationale beleid van

Jaap Holwerda

FloraHolland
Eén van de bedrijven, actief betrokken bij de Egyptische sierteelt, is Bloemenveiling FloraHolland, de afzetorganisatie voor sierteeltproducten. Doorke van Balen, area-manager MiddenOosten: “Sinds vijf jaar importeren we bloemen uit Egypte. Egypte is een interessant land voor
de bloementeelt, omdat de transportkosten hier vandaan lager zijn dan vanuit verder gelegen
Afrikaanse landen. Bovendien is er voldoende goedkope arbeid, grond en water.
In eerste instantie was er sprake van een heel kleinschalige start, maar vooral de laatste jaren
komt de groei op gang en zagen we de omzet verdubbelen, ook al is het volume – met een
waarde van circa 1 miljoen euro – nog steeds heel bescheiden. Er is veel internationale concurrentie en gebrek aan kennis staat een flinke ontwikkeling nog in de weg. Samen met de
Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en LNV werken we er nu aan om kennis uit te
wisselen.
Veel ondernemers in de Egyptische sierteelt starten vanuit een andere achtergrond, bijvoorbeeld omdat ze een stuk grond beschikbaar hebben. Dat maakt een snelle groei en succesvolle
start moeilijk. Daarnaast vindt veel export plaats naar de Golfstaten, omzet die Nederland dus
mist. De sierteelt ontwikkelt zich duidelijk minder spectaculair dan bijvoorbeeld de groenten
teelt, waarvan we de producten hier volop in de supermarkten zien. De bloementeelt is een
meer specialistische teelt, die het moet hebben van een uitstekende beheersing van de teelttechniek. Egypte mist wat dat betreft een traditie in dit segment. Toch zijn we, ook gezien de
groei gedurende de laatste twee jaar, optimistisch. Zo bleek dalende import van anjers uit
Spanje deels door Egypte ingevuld te worden. Er werd daarbij dus duidelijk ingespeeld op
veranderingen in de markt. Door ondersteuning van de kwekers met Nederlandse expertise
hopen we de komende tijd de productie en ook het kwaliteitsniveau verder te ontwikkelen en
te stimuleren.”
Een handelsmissie van FloraHolland bezocht dit voorjaar onder andere het bedrijf Floramix in
Imbaba (boven) en een Egyptisch-Duits geraniumteeltbedrijf in de provincie Sharqiya (onder).
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Statistiek

Column
Siem Korver

Landbouw kent vele gezichten en is in vele economieën prominent aanwezig. Vaak zijn daarbij opmerkelijke verschillen en/of prestaties te zien, die soms
overzichtelijk in een grafiek of tabel kunnen worden
gepresenteerd. Verschillen tussen landen of prestaties

Level Playing Field:
a Dutch Disease?

van sectoren of industrieën in de verwerkende sector
enzovoort.

In alle industriële sectoren, in de politiek en bij de overheid wordt regelmatig

Deze rubriek brengt door middel van een grafiek of

de term Level Playing Field gebruikt. De agrofoodsector kent het begrip ook,

tabel opvallende prestaties, verschillen en dergelijke

denk maar aan de recente discussie over de Europese eenwording of de WTO.

voor het voetlicht.

De term geeft iets aan over ‘een speelveld’ met dezelfde mogelijkheden voor

Als uzelf meent een opvallende grafiek of tabel in uw

alle spelers. In feite wensen we geen oneerlijke concurrentie.

werkterrein tegen te komen, waarvan het de moeite
waard zou zijn dit aan een breder publiek bekend te

Voorzichtigheid is toch geboden, daar het begrip aantrekkelijk klinkt, maar

maken, aarzelt u dan niet om met de redactie contact

soms misleidend is. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn om producenten

op te nemen (l.hulshof@minlnv.nl).

te compenseren voor lokale ‘ongemakken’ in het productieproces en daarbij
productievoorwaarden in alle landen gelijk te trekken. Dit zou betekenen dat
het streven naar een volledig Level Playing Field een hellend vlak is als alle

Hoogste en laagste gebruik
van water voor irrigatie in
ontwikkelingslanden*

handel!

* Uitgedrukt in kubieke kilometers.

Nederland is een onderdeel van de Europese Unie en dit betekent dat de wet-

verschillen worden gecompenseerd. In die situatie is er geen reden meer voor

en regelgeving op het terrein van de agrifoodsector plaatsvindt in Brussel. De

Hoogst
India

nationale interpretatie, implementatie en controle moet geen ruimte bieden
558,39

bij één Level Playing Field. Helaas moeten we constateren dat er nog steeds

China

426,85

verschillen bestaan tussen de lidstaten. Voorbeelden zijn de toepassing van

Pakistan

162,65

Thailand

82,75

telijke dierziekte. Het laatste voorbeeld kan worden geïllustreerd door het

Bangladesh

76,35

recente geval van klassieke varkenspest in Duitsland. Brusselse maatregelen

de hygiënerichtlijnen, de milieuwetgeving en de maatregelen bij een besmet-

moeten worden omgezet in nationale regels. In Nederland vond dit meteen

Laagst

plaats en in Duitsland ging er minimaal 24 uur overheen. Denk aan de moge-

Republiek Congo

0,00

lijke gevolgen – en daarbij de risico’s – door het verplaatsen van dieren.

Gambia

0,02

Jamaica

0,02

Rwanda

0,03

rond de non-trade issues (zoals welzijn, milieu, gebruik van groeibevorde-

Gabon

0,05

raars) in WTO-verband. Deze non-trade issues vormen geen onderdeel meer

Op wereldniveau is het meest in het oog springende voorbeeld de discussie

van de discussies. Onze EU- en nationale onderhandelaars hebben dit helaas
Bron: Aquastat - FAO’s Information System on Water and

geaccepteerd. Onze maatschappij stelt aan onze producenten andere eisen

Agriculture http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/water_

dan aan geïmporteerde producten. Dit is Non-level Playing Field in de ultieme

use/index.stm

vorm. De consument heeft recht op helderheid in informatie.
Level Playing Field: a Dutch Disease? Nee, consumenten en producenten in de
agrofoodketen wereldwijd hebben recht op helderheid qua informatie en op
uniforme toepassing van regelgeving.
Siem Korver is bijzonder hoogleraar Food, Farming and Agribusiness aan de
Universiteit van Tilburg. Verder is hij directeur Agrifood Relations van de VION

In de vorige Berichten Buitenland (juli/augustus, 7/8) is bij de statistiek over tractordichtheid per land helaas een zinsnede weggevallen.
Er had moeten staan Tractoren per 1.000 hectare akkerbouw/
blijvende teeltgebieden.

Food Group. Deze column schrijft hij op persoonlijke titel.
Wilt u reageren? Mail de redactie op l.hulshof@minlnv.nl
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Hans Zwarts (voorzitter Dutch Trade Board)

“Inzet op export beter
organiseren”
Wie negatief wil praten over het poldermodel, benadrukt dat besluitvorming en voortgang blijven steken
in overdadig overleg. We zijn het land van de vele commissies, onderzoeken en van de rapporten om goed
en vooral heel lang te bestuderen. Ook het binnenhalen van export heeft onder dit fenomeen te lijden.

Veel instanties bewandelen dezelfde wegen

op handen zijnde rapportages te melden.

Maar dat is, en ik zeg het met nadruk, dit-

naar het buitenland. De actie verzandt in de

Dat gebeurt al jaren, vooral door de orga-

maal niet waar. We willen juist orde schep-

plannen die het succes moesten waarmaken.

nisaties die door de DTB tot een hechtere

pen, dubbele acties uitsluiten door acties

De Dutch Trade Board wil de wirwar ontrafe-

vorm van samenwerking dienen te worden

te combineren, en ons te concentreren op

len en de actie scherp richten. Hans Zwarts

gebracht. Er is kennelijk werk aan de winkel.

kansrijke landen. Duitsland is een goed land

(kort geleden nog voorzitter van de Amster-

voor onze export. Maar onze exportactiviteit

damse Kamer van Koophandel) heeft er alle

Want was niet één van de middelen juist het

naar dit buurland vraagt nauwelijks ontwik-

vertrouwen in.

stroomlijnen en activeren van de veelheid

kelingsinzet, meer continu basisonderhoud.

aan initiatieven, plannen en promoties?

Landen als India, Rusland en Turkije bieden

ambitieus team met concrete targets. Maar

vinden, ontwikkelen en tot
‘ Export
een succes maken is een lange weg
’
Samenwerken, coördineren, stroomlijnen,

grote kansen voor de toekomst, maar vragen

wie een vergadering van het netwerkoverleg

scherper richten op einddoelen. Hans Zwarts

daarentegen een hoge mate van ontwik-

Scherper richten
De Dutch Trade Board (DTB) heeft als doel
het versterken van de internationale concurrentie van Nederlandse bedrijven. De deelnemende organisaties willen het tegendeel van
een vrijblijvend praatcollege zijn. Wel een

Internationaal Ondernemen van DTB mee-

bewijst met zijn zucht dat deze vraag vaker

kelingsinzet. Juist door dergelijke landen als

maakt, zal toch lichtelijk verontrust vragen

door hem moet worden beantwoord: “Ja,

speerpunten te kiezen, kan alle inzet goed

gaan stellen. De verschillende deelnemende

het lijkt een zoveelste initiatief dat weer

gericht zijn en kunnen we kansen beter

organisaties hebben overleg, onderzoek en

bovenop de enorme stapel wordt gelegd.

benutten.
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De haven van
Rotterdam, een
van de onderdelen
van de Gateway to
Europe.

Door ons daarop te concentreren, krijg je

Meerwaarde toevoegen

vergis je niet in de handelswaarde daarvan.

krachtiger actie. Versterking van de publieke

Het netwerkoverleg bevindt zich inderdaad

Handelsstromen aantrekken is van groot

lijn door samenwerking publiek en privaat

nog in een gewenningsfase, zo beaamt ook

belang, gezien het ompakken, meerwaarde

is een andere doelstelling van de DTB. Wij

Zwarts. “In dat overleg moet iemand van een

toevoegen, distribueren, kortom al die eco-

zijn alert om maatregelen en activiteiten

organisatie inbrengen dat een aantal van

nomisch lucratieve processen voordat import

te traceren en de private sector optimaal

de leden tegen een handelsbelemmering in

weer export is geworden. Dat moeten we

van die lijn te laten profiteren. Bedenk dat

India aanloopt. Mooi als dat op werkniveau

blijven koesteren en vooral uitbreiden door

de overheid onze economische belangen

kan worden opgelost, bijvoorbeeld door

nieuwe bedrijven aan te trekken. Met alle

in het buitenlands beleid niet op voorhand

informatie uit te wisselen. Een andere deel-

mogelijke middelen, tot in detail goed uitge-

prioriteit geeft. De handhaving van de men-

nemer kan bekend zijn met een dergelijk

voerd, zoals zelfs het versterken van de con-

senrechten krijgt een grote rol toebedeeld,

probleem en simpelweg de oplossing aan-

tacten met buitenlandse studenten van onze

en soms zeker terecht. Spelen wij goed in,

reiken. Zo niet, dan gaat het vraagstuk naar

universiteiten en hogescholen.”

ontwikkelen we de juiste instrumenten, dan

de DTB en wordt het op het hoogste niveau

kunnen wij economische samenwerking

aangekaart. Met de nodige druk om ook

Vervolg geven

een rol geven bij het verbeteren van de

werkelijk binnen redelijke termijn een oplos-

De DTB heeft nóg een belangrijke reden van

wederzijdse waardering en langs deze weg

sing te bereiken die onze positie verbetert.”

bestaan. Volgens Zwarts heeft het te vaak

Foto’s: Jeroen van der Meyde

ook de mensenrechten een dienst bewijzen.

ontbroken aan het adequaat vervolg geven

Zo zouden wij ook graag betrokken willen

Terwijl Nederland toch de reputatie geniet

aan missies en acties richting potentiële

worden bij de ontwikkelingssamenwerking,

van exporterend handelsland bij uitstek. “Ja,

exportlanden. “We bezochten een land

omdat ook daar een grote kans schuilt om

en daarom is het niet te verteren dat wij drei-

als India met een prestigieuze delegatie,

op economisch gebied meer samen te wer-

gen onze reputatie en ervaring kwijt te raken

kwamen tot gesprekken op elk niveau en

ken en zo de mensen in een land als India

‘

een betere levensstandaard te helpen bereiken. Ons bedrijfsleven kan en wil daarbij een
rol spelen. De DTB moet de kans krijgen om
een scherper en gerichter beleid tot stand
te brengen. Wij moeten erin slagen alle

Het beeld van de Gateway to
Europe is nog steeds ijzersterk

’

organisaties met dezelfde doelen efficiënter

aan nieuwe machten”, meent hij nadruk-

leken in potentie goede zaken te doen”, zo

te laten samenwerken. De scepsis begrijp

kelijk, “Wij als Nederlanders weten als geen

meent hij, “Maar dan werd er vaak niet op

ik, maar de tijd zal leren dat het gaat luk-

ander wat handeldrijven is. Het beeld van de

alle niveaus evenveel vervolg aan gegeven.

ken. Het moet lukken, want nu is de steun

Gateway to Europe is nog steeds ijzersterk.

De ondernemers pakten de contacten op,

aan ondernemers die internationaal willen

En voordat we denken aan een simpel sche-

maar werden er weer belemmeringen opge-

ondernemen nog altijd te versnipperd.”

maatje van invoer en aansluitend uitvoer,

worpen, dan was de steun over de gehele
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Hans Zwarts: “DTB is er voor
coördinatie en focus.”

linie niet altijd even krachtig. En je kunt niet
verwachten dat het na een bezoekje aan een
land allemaal van een leien dakje zal gaan.
De toon van de gesprekken mag perfect zijn
geweest, er komen altijd weer bomen op de
weg te liggen. En dan moeten alle partijen
blijvend dezelfde inspanning blijven tonen
als bij de eerste missie. Export vinden, ontwikkelen en tot een succes maken is een
lange weg, waarbij alle partijen bij de overheid en de private sector op evenwichtige
manier en met evenveel inzet de schouders
eronder moeten blijven zetten. Daar gaat de
DTB aandacht aan besteden. Coördinatie en
focus. Alle neuzen dezelfde kant op. We pro-

uit, dan krijgt deze een DTB-klank. Daarnaast

website kan vinden, is al een eind op weg

beren iedereen blijvend scherp te houden.”

mogen ondernemers en andere belangheb-

naar een succesvolle exportmarkt in Turkije,

benden een uitbreiding van de serie thema-

India en Rusland. Want de DTB belooft u de

De weg vinden

boekjes ‘Internationaal Ondernemen’ en een

weg te zullen wijzen. Snel en zonder omwe-

De DTB heeft een communicatieplan ontwik-

krant en een nieuwsbrief met dezelfde titel

gen.

keld dat uitgaat van vooral de actie van de

verwachten. Verder staat in de communica-

deelnemers zoals EVD, KvK, ministerie van

tie van de DTB de website www.internati-

LNV, Fenedex, Nederlandse Export Combi-

onaalondernemen.nl centraal. Daarop zijn

Frits H. Emmerik

natie, Nederlands Centrum voor Handels-

alle betrokken partijen, activiteiten en een

Voor meer informatie zie:

bevordering, MKB-Nederland en VNO-NCW.

bundeling van de verschillende initiatieven

www.internationaalondernemen.nl

Zenden die een gelijkluidende boodschap

op exportgebied te vinden. Kortom, wie een

Link bekeken
EU Market Access Database
De uitgebreide EU-databank over markttoegang is de Market Access
Database.
Deze is te vinden op http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm
en http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm, en valt onder

• Applied Tariffs: hier kunt u alles te weten komen over tarieven;

het Directoraat-Generaal Handel van de Europese Unie.

• Exporters Guide on Import Formalities: informatie over welke

De databank heeft als doel de wereldwijde handel van en naar de EU-

• Statistical database: statistische informatie per product per land;

landen te bevorderen en geeft dus uitgebreide hulp bij zowel uitvoer,

• Studies database: een overzicht van marktrapporten over belem-

documenten nodig zijn voor welk product;

invoer als doorvoer. De enige beschikbare taal is Engels.

meringen, markttoegang en investeringen.

De volgende belangrijke onderdelen vindt u in de databank:

Hebt u commentaar, vragen of klachten bij uw activiteiten? Met het

• Sectoral and Trade Barriers: hier kunt u zoeken op land, op product

formulier “Your guide to cracking world markets” kunt u uw “eieren”

en op maatregel aangaande handelsbelemmeringen;
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kwijt.

Laatste nieuws
Première dvd Highlights of Dutch Agribusiness

Agribusiness-bijeenkomst 2006
De Agribusiness-bijeenkomst van 6 september jl.vond plaats in Kasteel Oud Wassenaar. Dit is het halfjaarlijsek informele overleg van
LNV met ambassadeurs, directeuren, bedrijfsmanagers, voorzitters
van productschappen, organisaties in de agrisector enz.
Minister Veerman benadrukte in zijn speech dat Nederland een
hoofdrol kan blijven spelen in de internationale agribusiness: “Wij
hebben de infrastructuur en de kennis in huis. Ik heb het dan over de
mainports Rotterdam en Schiphol, over onze expertise in agrologistiek en elektronisch berichtenverkeer, en onze ervaring op het gebied
van het regisseren van internationale import- en (re)exportstromen.”
Maar tegelijkertijd waarschuwde hij: “Een riante uitgangspositie is
geen reden om op de lauweren te rusten. Het is daarom van eminent
belang om te blijven investeren in innovatieve, kennisintensieve vor-

Centraal in de eerste uitgave van de toolkit, die doorlopend zal wor-

men van internationale agrologistiek.”

den geactualiseerd en uitgebreid, staat de promotie-dvd Highlights
of Dutch Agribusiness. Deze toont op een onderhoudende manier en

Eveneens grote waarde hecht het ministerie van LNV aan de verster-

in kort bestek aan waarom ons land tot de absolute top van de agri-

king van ons positieve imago in het buitenland. “Nederland is een

exporterende landen behoort. Het verhaal behandelt handelscultuur

klein land, maar een groot partner,” sprak de Minister, doelend op

en visie, kwaliteit en duurzaamheid, en kennis en innovatie in de

een nieuwe campagne om onze naam en faam overal in de wereld

agrisector. Gezien de reacties van de aanwezigen is het een overtui-

met extra kracht te laten doordringen: Holland. Small country, great

gend promotiemiddel.

partner. De drager van de boodschap is een toolkit. Daarin vinden de
LNV-bureaus een keur aan instrumenten om doelgericht promotie te

Meer informatie over toolkit en dvd: directie Industrie & Handel,

bedrijven.

Ingrid Korving, i.korving@minlnv.nl.

Turkije

Istanbul. Het LNV-bureau Ankara neemt met

bedrijven liggen hier kansen in de levering

een business lounge deel aan deze beurs.

van technologie en assistentie bij de inter-

Voedingsbeurs Istanbul

nationale vermarkting.

Turkse landbouwondernemers richten hun

Meer informatie: www.itf-gida.com.

blik meer en meer op de EU. Daarbij krijgt

Inlichtingen: LNV-bureau Ankara,

Voor toeleveranciers in de kassenbouw

niet alleen de kwaliteit van het eindproduct,

e-mail: ank-lnv@minbuza.nl of

en zaadbedrijven is de GrowTech Eurasia

maar ook van uitgangsmateriaal en produc-

nlankagr@superonline.com

interessant. Deze vakbeurs voor landbouw,

tiewijze steeds meer aandacht.

voedingstuinbouw en sierteelt vindt van

GrowTech Eurasia, Antalya

30 november tot 3 december a.s. plaats

Met de komst van aardgas in Antalya is de

in Antalya. Er namen vorig jaar meer dan

bedrijven uit de voedings- en genotsmidde-

mogelijkheid ontstaan voor het ontwikke-

250 bedrijven deel uit 61 landen. Het LNV-

lensector die zich (verder) willen oriënteren

len van de winterteelt van verse groenten.

bureau Ankara neemt aan deze beurs deel

op de Turkse markt of hun positie verder

Een teelt die complementair kan zijn aan

met een informatiestand.

willen opbouwen, is de GIDA interessant.

de Nederlandse kasproductie. Voor de

Voor de voedselverwerkende industrie en

winterteelt zijn glazen kassen nodig met

Meer informatie: www.growtecheurasia.com

Deze 14e International Food, Beverage, Food

volledige klimaatbeheersing, geïntegreerd

Inlichtingen: LNV-bureau Ankara,

Ingredients and  Food Processing Exhibition

pest management en de mogelijkheid tot

email: ank-lnv@minbuza.nl of

vindt dit jaar van 22-25 november plaats te

biologische bestrijding. Voor Nederlandse

nlankagr@superonline.com
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Prijselasticiteit biologische producten onderzocht

Prijsexperiment
biologische producten
De biologische landbouw in Nederland groeit, maar deze groei is niet zo sterk als eerder wel werd
verwacht. Om de gewenste groei te bewerkstelligen werken overheid, maatschappelijke organisaties
en marktpartijen samen in een task force. Het accent van de inspanningen ligt op stimuleren van de
consumentenvraag. Maar op welke voorwaarden is de consument bereid biologische producten te kopen?
De biologische landbouw levert een belang-

(verzameling en analyse van statistische

rijke bijdrage aan verduurzaming van de

gegevens), verdere harmonisering van de

duidelijk. Helaas is dit aspect op dit moment

gehele agrarische sector. Verdere groei en

normen voor biologische productie, imple-

niet altijd even gemakkelijk te verkopen. Een

ontwikkeling ervan is daarom wenselijk. Dit

mentatie van maatregelen om de handel te

dilemma dat hier om de hoek komt kijken, is

is niet alleen het Nederlandse standpunt,

faciliteren en het verhogen van het consu-

bijvoorbeeld de castratie van biggetjes. Ook

maar ook in Europees verband wordt deze

mentenbewustzijn, door voorlichtings- en

het argument dat biologische koeien in de

opvatting breed gedragen. Consumptie van

reclamecampagnes.

wei lopen is betrekkelijk, want dat doet 90%

biologische producten wordt daarom gesti-

– de zorg voor milieu en dierwelzijn – is

van de overige koeien ook.” De indruk van

muleerd. Het marktaandeel van ‘biologisch’

Zwakke U.S.P.’s

Jansen is dat marketing in de verkoop van

bedraagt nu circa 2% van de bestedingen

Voor het succesvol vermarkten van biologi-

biologische producten mogelijk een grotere

aan levensmiddelen en de ambitie van

sche producten zou bekend moeten zijn op

rol speelt dan de prijs: “Een product als boe-

LNV is een verhoging van dit aandeel naar

welke voorwaarden consumenten bereid

renlandmelk spreekt mensen kennelijk erg

5% in 2007. Om dit te bereiken, is een task
force marktontwikkeling biologische landbouw ingesteld. Met de partners die in de
task force samenwerken is een convenant
afgesloten. In dit convenant zijn afspraken
gemaakt over onder andere de realisatie van
de genoemde 5%-doelstelling, het stimule-

scoort op goed gedrag:
‘ Biologisch
de zorg voor milieu en dierwelzijn
’
zijn biologische producten te kopen. Marc

aan en wordt uitstekend verkocht tegen een

Jansen, hoofd Consument en Kwaliteit bij

prijs die hoger is dan de reguliere melkprijs

aanpak van het prijsverschil tussen biologi-

het CBL, wijst op de vrij zwakke unique sel-

en zelfs hoger is dan de prijs van een pak

sche en gangbare producten.

ling points voor biologische producten: “Het

biologische melk. Een hogere prijs lijkt voor

aankoopgedrag van de consument wordt

de consument dus niet per definitie een

gedreven door gemak,  gezondheid, genie-

belemmering te zijn.”

ren van import en export, onderzoek, en de

Europees actieplan
Op Europees niveau waren er al afspraken

ten en goed gedrag. Biologische producten

over het stimuleren van biologische land-

zijn niet gemakkelijker klaar te maken dan

bouw, in 2004 zijn deze afspraken verder

andere producten, dus het gemaksargument

aangescherpt en in een ‘Europees actie-

valt af. Gezondheidclaims worden wel veron-

plan voor biologische landbouw’ zijn er

dersteld, maar zijn moeilijk hard te maken.

De acht producten in het
experiment met prijsverlaging

initiatieven voor versterking van de markt

Biologische producten worden mogelijk wel

Aardappels, Champignons, Melk,

aan toegevoegd. Hierin wordt onder meer

ervaren als smakelijker, maar bij blind proe-

Eieren, Rijst, Muesli, Rundergehakt,

aandacht gegeven aan verbetering van infor-

ven scoort biologisch niet hoger dan gang-

Varkensvlees

matievoorziening over de biologische sector

baar. Dat biologisch scoort op goed gedrag

pagina 10

Irene Mouthaan, projectleider van het
Prijsexperiment, met een assortiment
biologische producten.

de Boer: de consument
‘ Super
‘een meer verantwoord
product’ aanbieden
’
Foto’s: Theo Tangelder.

Prijsexperiment
Om erachter te komen wanneer consumenten wel of juist niet bereid zijn biologische
producten te kopen, is na een gedegen voortraject met onderzoekers en bedrijfsleven op
24 april van dit jaar het Prijsexperiment Biologische Producten gestart, dat zal lopen tot

onderzoek wil LNV uitspraken kunnen doen

het past binnen de Europese kaders? Het

20 augustus. Het experiment houdt in dat in

over onder andere de invloed van het prijsni-

lastige was dat we representatieve gemeen-

tien gemeenten acht biologische producten

veau. Projectleider Irene Mouthaan van LNV:

ten moesten vinden, waar het experiment

in prijs zijn verlaagd. Het gaat daarbij om alle

“Bij de opzet van dit onderzoek kregen we

uitgevoerd kon worden in álle supermarkten

supermarkten in de desbetreffende gemeen-

te maken met een reeks van vragen: welke

in die gemeente. Daarbij was het noodzake-

ten die biologische producten verkopen, 42

producten kiezen we? Welke afzetkanalen?

lijk dat deze vestigingen gebruik maakten

winkels in totaal. Met de uitkomsten van dit

Kunnen we het experiment zo opzetten dat

van eenzelfde registratiesysteem. Gekozen
is voor dagelijkse en de meer algemene
biologische producten, waarvan bovendien

Marktaandeel per productgroep in %

historische gegevens beschikbaar zijn. Dit
om de veranderingen in het aankooppatroon

6

te kunnen vaststellen.”
2004
2005

Om informatie over het omslagpunt in het
aankoopgedrag te verkrijgen, zijn verschil-

5

lende kortingspercentages gehanteerd,
variërend van 5 tot 40%. De gekozen
gemeenten zijn: Brielle, Huissen, Uithuizen,

4

’s-Heerenberg, Coevorden, Uden, Zaltbommel  en Berkel-Enschot, Maassluis en Houten.
Per gemeente wordt per product gedurende

3

de gehele periode van vier maanden in
alle winkels eenzelfde korting gehanteerd,
bijvoorbeeld een prijsverlaging van 25% op

2

melk in gemeente A, en een verlaging van
10% in gemeente B.
Als controle worden de gegevens gebruikt

1

van winkels waar de meerprijs voor biologisch niet wordt verlaagd. Bij het experiment
zijn acht supermarktketens betrokken.

Bron: Ekomonitor, december 2005

Vers

Totaal

Maaltijden

Eieren

Brood

Overig food

Vlees

Zuivel

AGF

0

Mouthaan: “De eerste reacties bij de introductie van het onderzoek waren nog vrij
gereserveerd, maar gaandeweg werd duidelijk dat uit dit experiment informatie zou
voortkomen die ook voor de retail bijzonder
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hogere prijs lijkt voor de
‘ Een
consument niet per definitie
een belemmering
’
interessant is. De in eerste instantie naar

producten op het aankoopgedrag. Bij de

vergt overigens wel een forse inspanning

voren gebrachte reserves waren overigens

kassa wordt een deel van de klanten die bio-

en investering. Zo is het – als gevolg van het

begrijpelijk, want het experiment bleek voor

logische aankopen deden bevraagd over hun

kleinere aanbod – niet altijd eenvoudig om

de supermarkten ingrijpend; inpassing in

motieven. Ook dit zal voor de retail waarde-

de juiste sortering en kwaliteit in te kopen.

het gestandaardiseerde prijssysteem en het

volle informatie opleveren.

Daarnaast wordt ingeleverd op marge: de
biologische vervangingsproducten worden

afzonderlijk prijzen van de kortingproducten
geeft extra rompslomp. Draagvlak bij de

Productvervanging

aangeboden tegen een prijs die nauwelijks

supermarkten en hun brancheorganisatie

Supermarktketen Laurus zet met haar win-

afwijkt van de reguliere prijs, terwijl de

alsmede de uiteindelijke participatie van de

kelformule Super de Boer al een aantal jaren

inkoopprijs hoger is. De introductie van

42 supermarkten waren uiteraard cruciaal

stevig in op de verkoop van biologische pro-

biologische producten in de Super de Boer-

voor de start van het experiment.”

ducten. Zo hanteert de keten sinds 2004 een

supermarkten sluit aan bij het streven om

tweeledige strategie. Projectmanager Joke

de consument ‘een meer verantwoord pro-

Internationale belangstelling

de Vries van Laurus: “Van het AGF-assorti-

duct’ te kunnen bieden. Het vermarkten van

Het prijsexperiment is niet alleen voor

ment is een aantal gangbare producten vol-

duurzaamheid en duurzame producten heeft

Nederland interessant, maar wordt ook

ledig vervangen door de biologische variant.

hierin een belangrijke plaats.”

internationaal met veel belangstelling

Zo zijn alle verse keukenkruiden vervangen,

gevolgd. Zo heeft de Europese Commissie

maar ook rode en witte kool, venkel, rode

Het experiment heeft een looptijd van vier

verzocht de resultaten bij het beschikbaar

bietjes, kastanjechampignons en knolselde-

maanden en liep tot eind augustus. Het

komen te presenteren aan de Europese Raad.

rij. Het gaat daarbij om circa twintig produc-

ministerie van LNV publiceert begin januari

Nog niet eerder is op vergelijkbare wijze

ten. Een aantal andere biologische produc-

2007 de resultaten.

en op deze schaal onderzoek gedaan naar

ten wordt aangeboden naast het reguliere

aankoopgedrag en prijsbeleid van biologi-

aanbod.” De Vries over de ervaringen met de

sche producten. Het onderzoek beperkt zich

vervanging door biologische producten: “Het

overigens niet tot het achterhalen van het

verkoopvolume van deze artikelen lijkt mini-

effect van het prijsniveau van biologische

maal gelijk te blijven. De aanpak van Laurus

Jaap Holwerda

Kortingen per productgroep en per plaats
AardBerkel-Enschot

Rijst

Champig-

Runder-

Varkens-

appelen					

Eieren

Melk

Muesli

nons

gehakt

vlees
16%

5%

10%

15%

20%

25%

8%

40%

Brielle

10%

15%

20%

25%

5%

16%

32%

24%

Coevorden

15%

20%

25%

5%

10%

24%

8%

32%

’s-Heerenberg

20%

25%

5%

10%

15%

32%

16%

40%

Houten

25%

5%

10%

15%

20%

40%

24%

8%

Huissen

5%

10%

15%

20%

25%

8%

32%

16%

Maassluis

10%

15%

20%

25%

5%

16%

40%

24%

Uden

15%

20%

25%

5%

10%

24%

24%

32%

Uithuizen

20%

25%

5%

10%

15%

32%

8%

40%

Zaltbommel

25%

5%

10%

15%

20%

40%

16%

8%

De producten die binnen de genoemde productgroepen vallen, doen mee in het experiment. Voor iedere productgroep is een kortingspercentage (in % van de prijs van het biologische product op het moment dat het experiment start) vastgesteld. Deze kortingspercentages zijn
zo gekozen dat ze het gemiddelde verschil tussen biologische en gangbare producten kleiner maken, maar niet de biologische producten
(veel) goedkoper maken dan normale gangbare alternatieven. De winkels kunnen zelf de percentages afronden naar ‘mooie’ bedragen in
centen (voor de afprijzing van vlees kan bijvoorbeeld - in plaats van 16% - voor 15% worden gekozen). De kortingspercentages per product
zijn vervolgens verdeeld over de plaatsen, zodat iedere winkel een paar hoge en een paar lage kortingen doorvoert.
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Kort graag...
Ton Verhagen in het Etnografisch Museum Pirogovo te Kiev.

Door middel van deze rubriek willen we de lezer
laten kennismaken met de LNV-raden/-attachés.
Veel lezers hebben telefonisch contact en dan is
het leuk de persoon die je aan de telefoon hebt,
op een andere manier te leren kennen.

12 vragen aan Ton Verhagen

Wat staat er op uw visitekaartje?

is het belangrijkste land waar ik

Counsellor for Agriculture,

werk. Het ligt NIET in Siberië en

Nature and Food Quality.

de afstand Amsterdam-Kiev is
gelijk aan die van Amsterdam-

Wat heeft u het meest verwon-

Madrid. Gasten zijn altijd onder

derd bij de kennismaking met uw

de indruk van de fraaie stad Kiev,

werkterrein?

met prachtige orthodoxe kerken

Die kennismaking is inmiddels

en de gemoedelijke sfeer.

alweer goed drie jaar voorbij.
Het boeiende van het werkter-

Wat moet je nooit doen in het

rein is de veelzijdigheid. Land-

land waar u werkt?

bouw en natuur zijn heel brede

De mensen in deze landen hou-

werkvelden en dat zorgt ervoor

den van gezelligheid; eten en

dat er dagelijks iets nieuws te

drinken hoort bij elkaar. Veelvul-

leren is. Werkend in Oekraïne,

dig toosten met wodka maakt

van de ambassade houdt me op

derd systeem dat 50 jaar geleden

Moldavië, Georgië, Armenië en

het nog uitbundiger. Ik zou de

de hoogte van wat er leeft.

nuttig was. Nu is alleen het

Azerbeidzjan brengt mij ook nog

uitdaging om ze bij te houden

in contact met vijf verschillende

maar niet aangaan.

culturen. In het buitenland leer je

kwekersrecht van belang, maar
Wat is uw grootste irritatie?

daarvoor hoef ik niet alle rassen

Automobilisten die zich niet aan

te registreren. Armenië heeft het
al afgeschaft.

ook hoe de Nederlandse zaken-

Wat is het toppunt van plezier in

de regels houden en dat zijn er

wereld daar opereert.

uw werk?

nogal velen, helaas. Alles kan

Het mooiste is toch wel je

hier, ook alles wat verboden is.

Wat mist u het meest van

Wat kan op uw werkterrein

informatie doorgeven naar

Dat is ook een stukje cultuur:

Nederland?

beslist beter?

Nederland en dan na anderhalf

de wet en de praktijk komen

Op z’n tijd een broodje haring.

De communicatie met het Neder-

jaar merken dat er een contract

niet altijd met elkaar overheen.

Gelukkig komen er hier steeds

landse bedrijfsleven. Natuurlijk

van 6 miljoen wordt afgesloten.

Misschien is dat ook een stukje

meer terrasjes.

bestaan er communicatiekanalen

Ten slotte werken we hier onder

charme van dit land.

die ook gebruikt worden. Niette-

andere voor de handelsbevorde-

min krijgen wij zo veel informatie

ring en als dat succesrijk is, geeft

Aan u de keuze: meer of minder

toekomst?

over zakelijke kansen dat het een

dat erg veel voldoening.

regelgeving, en welke wet of

De EU, en Nederland als onder-

regelgeving zou volgens u onmid-

deel daarvan, zal moeten inspe-

opgave is die als maatwerk naar

Uw sleutelwoord voor de

het Nederlandse bedrijfsleven

Noem minstens een dagelijks

dellijk op de helling moeten?

len op de geopolitieke situatie

over te brengen.

terugkerende bezigheid.

Ik begrijp niet waarom in de

die over 25 jaar zal bestaan als

Het lezen van het nieuws en e-

Nederlandse wet nog een kop-

China, India en Brazilië hun

Wat moet iedereen weten over

mailbox zal voor alle collega’s

peling bestaat tussen kwekers-

economische groei blijven door-

het land waar u werkt?

wel zo’n bezigheid zijn. Een

rechten en rassenregistratie.

zetten. Verder: vooral dagelijks

Oekraïne, en niet DE Oekraïne,

praatje maken met de werkster

Rassenregistratie is een verou-

genieten van het leven.
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Korte berichten uit het buitenland

Rapport vlees-, veehouderij
en leerindustrie
Een rapport met achtergrondinfor-

Afrika

matie over de Ethiopische vlees- en
veehouderijsector en de leerindustrie is verkrijgbaar bij LNV. Het rapport geeft een samenvatting van de
kansen en problemen binnen deze
sector en biedt het Nederlandse
agrarische bedrijfsleven suggesties

Algerije
LNV-bureau Parijs
> Catering

Overname catering

voor activiteiten. Ook wordt inge-

visproducten, Agadir Fish 2006,

den), hotelwezen en logistiek in het

gaan op de ondersteunende rol van

plaatsvinden. De organisatie is in

buitenland. Deze diensten levert zij

ontwikkelingssamenwerking. Het

handen van het IEC, dat ook de

vooral aan Franse ondernemingen,

rapport is verkrijgbaar bij mevr. A.P.

tuinbouwbeurs SIFEL organiseert.

maar ook aan andere buitenlandse

Luijkx-Visser via het e-mailadres:

De visserijbeurs beslaat een opper-

bedrijven, die industriële projecten

a.p.luijkx-visser@minlnv.nl

vlakte van 8.000 m². De organisatie

De Franse groep Catering Inter-

realiseren in de bouw en publieke

national Services (CIS) is voorne-

werken, petroleummaatschappijen

Marokko

bedrijven en een bezoekersaantal

mens 75% van de onderdelen van

en mijnexploitanten in geïsoleerde

LNV-bureau Madrid

van rond de 10.000. In 2005 waren

het Algerijnse bedrijf CIEPTAL te

regio’s of regio’s in ontwikkeling,

kopen. CIEPTAL is de Algerijnse

en in regio’s die zich in extreme

marktleider op het gebied van de

situaties bevinden.

Agadir Fish 2006

horeca en levensmiddelenlogis-

De aanwinst versterkt de aanwezig-

Van 23 tot 26 november zal in Aga-

Zweden en Turkije. Meer informa-

tiek en is gevestigd in Zuid-Algerije

heid van CIS in de Zuid-Algerijnse

dir de beurs voor visserij, vis en

tie via www.iec-morocco.com

(Ouargla). In deze regio bevinden

zone, waar zij al vele jaren actief

zich bedrijven die actief zijn in de

is. CIS heeft nu de mogelijkheid

mijnbouw en exploitatie van kool-

om de activiteiten met 50% te laten

waterstof. CIEPTAL is gecertificeerd

groeien. Zo verwacht men in 2006

met de ISA9001-kwaliteitsnorm,

een geconsolideerde omzet van 80

versie 2000.

miljoen euro.

De CIS-groep is vertegenwoordigd
in een dertigtal landen in de wereld.

Ethiopië

50% van haar klanten bestaat uit

LNV-bureau Addis

Westerse bedrijven. Het bedrijf is

Abbeba

gespecialiseerd in de organisatie
en management van diensten in
het restaurantwezen (organisatie

verwacht een deelname van 200

> Visbeurs

er 140 stands met bedrijven uit
onder meer China, India, GrootBrittannië, Frankrijk, Italië, Spanje,

Korte berichten uit het buitenland

Azië

> Tuinbouw | Rapport

Nieuwe vestiging Horticoop

en management van bevoorrading

Horticoop, een coöperatief toele-

India

del te verkopen. Voorheen was

en opslag, bereiding van maaltij-

veringsbedrijf voor de tuinbouw,

LNV-bureau New Delhi

een boer verplicht zijn oogst via de

zal een vestiging in Ethiopië gaan
opzetten. Ook komt er een labo-

> Akkerbouw

overheidsmandi’s (groothandelsmarkten) af te zetten. De liberali-

ratorium voor gewas-, grond- en

Liberalisatie dient

sering leidt echter niet tot hogere

wateronderzoek. Voor dit onder-

boerenbelang niet

prijzen voor de boeren, die in het

deel is samenwerking gezocht met

Indiase boeren ontvangen minder

het agrarisch laboratorium ALTIC

dan de importprijs voor tarwe.

BV in Dronten. Horticoop gaat

Dit leidt tot verbittering bij boe-

naast een breed scala aan inputs

renorganisaties. Zij beschuldigen

ook technisch teeltadvies leveren

de grote, internationale handels-

en diensten verzorgen op het ter-

huizen ervan misbruik te hebben

rein van MPS (Milieu Programma

gemaakt van de liberalisering van

Sierteelt), EurepGAP en IPM

het beleid, door grote voorraden

(Integrated Pest Management).

graan te hebben opgekocht zonder

Horticoop heeft voor het starten

deze nu op de markt te brengen.

van de vestiging een PSOM-sub-

Sinds vorig jaar is de distributie

sidie gekregen, een financiële

van granen verder geliberaliseerd.

ondersteuning voor investeringen

Boeren hebben nu de vrijheid om

in verre markten.

hun producten direct aan de han-
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nieuwe systeem meestal niet meer

naar verwachting oplopen tot 20

VS streng blijven controleren. Ame-

voedselveiligheid. De houding van

dan de officiële minimum support

miljoen ton. Grote aanpassingen

rikaanse exporteurs hebben grote

de Japanse consument ten aanzien

price (MSP) ontvangen. Voor voed-

van het landbouw- en subsidiebe-

moeite om verboden materiaal

van Amerikaans vlees weerspiegelt

seltarwe is de MSP 6.500 roepies

leid zijn op korte termijn noodza-

buiten hun zendingen te houden,

tegelijkertijd de complexe politieke

per ton, omgerekend 115 euro

kelijk om gewassen die veel water

zo leert de ervaring in Hong Kong,

relatie tussen beide landen.

per ton. Om meer marktconforme

gebruiken (zoals rijst en suiker) te

Taiwan en Korea. Als opnieuw ver-

Europese vleesexporteurs krijgen

prijzen te creëren, verhoogde de

vervangen door andere teelten.

boden risicomateriaal wordt aan-

vooralsnog geen toegang tot de

getroffen, wil Japan zich het recht

Japanse markt. De aanvragen voor

overheid de prijzen onlangs tijdelijk met 500 roepies (9 euro). Ook

Japan

voorbehouden de markt volledig te

hervatting van de export zijn tot nu

in India krijgt de vrije markt steeds

LNV-bureau Tokyo

sluiten. De Amerikanen willen dat

toe steeds buiten de media geble-

meer de ruimte. Distributie van
essentiële goederen is echter nog

> Rundvlees

alleen het desbetreffende slachthuis, waar de overtreding begaan

vaak een taak van de overheid of er

Import Amerikaans rundvlees

is, gesanctioneerd wordt. Alleen

bestaan hybride systemen waarin

hervat

import van vlees van jonge dieren

de publieke en private sectoren de

Vijf maanden na de vondst van

(jonger dan twintig maanden) is

taken verdelen.

een ruggengraat in een partij kalfs-

toegestaan, omdat de leeftijdsbe-

Landbouwminister Pawar beloofde

vlees, hebben Japan en de VS een

paling van rundvlees in verwerkte

in juli dat er dit jaar geen graante-

akkoord bereikt over de import-

producten zoals worst en gelatine

korten zullen optreden. Om dit te

hervatting van Amerikaans rund-

niet mogelijk is.

bereiken, zal er zeker nog 1,5 mil-

vlees. Het voorval was voor Japan

Ondanks alle veiligheidsmaatre-

joen ton tarwe geïmporteerd moe-

in januari jl. de aanleiding om

gelen is de binnenlandse kritiek

ten worden, naast de 3 miljoen ton

de markt voor Amerikaans rund-

op het akkoord groot. De Japanse

die onlangs werd geïmporteerd. De

vlees opnieuw te sluiten. Toen de

regering van premier Koizumi zou

schattingen van de tarweoogst voor

vondst van het verboden materiaal

de Amerikaanse eisen te gemak-

dit jaar werden kort geleden naar

zich voordeed, was de markt net

kelijk hebben ingewilligd, aldus de

ven. Een mogelijk voordeel voor

beneden bijgesteld, van 73 naar

vijf weken open na een twee jaar

criticasters. In reactie op de kritiek

Nederland is dat het kalfsvlees

69,5 miljoen ton. In 2005 bedroeg

durende invoerstop na een BSE-

reageert de handel terughoudend.

bestemd is voor een marktsegment

de tarweoogst 68,6 miljoen ton.

geval in de VS. Voordat de import

Slechts 7% van de restaurantketens

dat minder paniekerig reageert op

Als gevolg van bevolkingsgroei,

deze zomer daadwerkelijk wordt

en supermarkten is van plan Ameri-

de veiligheid van rundvlees, zoals

toenemende welvaart en een ver-

hervat, zullen Japanse inspectie-

kaans rundvlees in te kopen. Voor

toprestaurants.

andering in het voedselpatroon

teams de Amerikaanse vleessector

Japanners staat BSE al vijf jaar lang

Het akkoord is te downloaden op

(minder rijst, meer tarwe) zullen de

bezoeken. Ook na de importhervat-

symbool voor de onvrede over het

www.mhlw.go.jp/topics/2006/06/

voedseltekorten de komende jaren

ting zal Japan alle zendingen uit de

optreden van de overheid rondom

dl/tp0622-1b.pdf
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Europese Unie

een omzet van 80 miljoen euro.

en Zeebrugge hebben een eigen

Na een rampzalige investering

garnaalmerk gelanceerd. Het

in de VS balanceerde het inmid-

nieuwe merk, Purus, is herkenbaar

dels weer winstgevende Belpan

aan een logo met een lachend gar-

enkele jaren geleden op de rand

naaltje. Met de introductie hopen

van de afgrond. Het is de bedoe-

de vissers een grotere omzet te

ling dat Belpan het bruggenhoofd

bereiken. Grijze garnalen brengen

wordt voor Lantmännen Unibake

momenteel 3 euro per kilo op,

in West-Europa en gaat dienen als

terwijl de consument het vier- tot

distributieplatform voor de Scan-

vijfvoudige betaalt. De vangst per

België

werknemers, is de grootste pro-

dinavische producten. Tegelijk zal

dag is maximaal 350 kilo. De initi-

LNV-bureau Brussel

ducent van diepgevroren brood-

Belpan zelf ook verder kunnen

atiefnemers willen dat het nieuwe

producten van Noord-Europa.

groeien. Lantmännen Unibake is

product overal in België verkrijg-

Belpan, een industriële bakkerij

onderdeel van de Zweedse Lant-

baar is. Purus-garnalen worden

die zich toelegt op diepvriespro-

männen-groep, goed voor een

verkocht in pakjes van 250 gram,

ducten voor supermarkten, horeca

omzet van 3 miljard euro en eigen-

zijn dagvers en bevatten geen

Deense overname Belpan

en grootkeukens, is vooral bekend

dom van 49.000 Zweedse boeren.

Lantmännen Unibake gaat Bak-

van het merk Pastridor. Het Belgi-

> Overname Belpan | Garnalen |
Verpakkingen | Biodiesel | 
Bio-ethanol

conserveringsmiddelen. Nog vóór
de introductie op de markt heeft

kerijgroep Belpan overnemen. Dit

sche bedrijf, met vestigingen in

Belgisch streekproduct is

de Vlaamse overheid het kwali-

Deense bedrijf, met een jaarom-

Ganshoren, Moeskroen en Londer-

Hollandse garnaal

teitslabel ‘streekproduct.be’ toe-

zet van 312 miljoen euro en 1500

zeel, heeft 291 personeelsleden en

Vissers uit Nieuwpoort, Oostende

gekend. Dit terwijl de garnalen
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brandstoffen. Dit bedrijf, gevestigd
ten noorden van Gent, is inmiddels
begonnen met de bouw van een
nieuwe fabriek, die vanaf januari
2007 140.000 ton biodiesel moet
gaan produceren. De toewijzing
van productiequota door de Belgische regering zal naar verwachting
dit najaar plaatsvinden. Problemen
omtrent quota voor biodiesel worden niet verwacht. De aangekondigde productiecapaciteit in België

ductie van 300.000 ton bio-etha-

ligt niet veel hoger dan het quotum

nol, waarmee een investering van

van 335.000 ton, dat na oktober

120 miljoen euro gemoeid is. Ook

Nieuwe verpakking van suikerrietvezel

2007 zal gelden. In de periode daar-

Biowanze/Südsucker rekent op

Carrefour brengt binnenkort vlees op de markt op schaaltjes van sui-

vóór zullen de quota waarschijnlijk

75% van het quotum. Südsucker,

kerriet. Volgens de supermarktketen is de nieuwe verpakking een

niet worden gehaald en zal import

moedermaatschappij van de Tiense

Europese en wellicht zelfs wereldprimeur. Tot nu toe bestond er geen

het gat dichten.

Suikerraffinaderij, bouwt op dit
moment vijf bio-ethanolfabrieken

natuurlijk alternatief voor de verpakking van vlees in polystyreen, beter
bekend als piepschuim. Aan de introductie van deze nieuwe, biologisch

Run op quota bio-

afbreekbare, verpakking is meer dan een jaar onderzoek voorafgegaan.

ethanolproductie

energie milieuvriendelijk opwek-

Productie vindt plaats door rietstelen waaruit de suiker is verwijderd,

Zetmeelproducent Tate & Lyle, voor-

ken met een WKK-centrale (warm-

in Europa. Alco Bio Fuel wil zijn

tot pulp te verwerken en deze pulp vervolgens in mallen te gieten. De

heen Amylum, heeft aangekondigd

tekrachtkoppeling), die deels op

hierdoor verkregen vellen zijn bestand tegen water en vet en volle-

te willen starten met de productie

biomassa draait. Milieucriteria

dig composteerbaar en recyclebaar. De lichtbeige schaaltjes, die ook

van bio-ethanol. Deze biobrandstof

moeten de doorslag geven bij de

geschikt zijn voor gebruik in oven en magnetron, worden op dit ogen-

wordt geproduceerd uit granen en

toekenning van de quota.

blik al gebruikt in Groot-Brittannië als verpakking van groenten en

suikerbieten. Het bedrijf, dat hier-

fruit. Jaarlijks zullen naar verwachting de Belgische en Britse winkels

voor een bedrag van 25 miljoen

Denemarken

samen meer dan 20 miljoen schaaltjes gaan gebruiken. Bij Carrefour

heeft uitgetrokken, wacht nog op

LNV-bureau

zullen ze voorlopig alleen nog als verpakking van gehakt dienen, op

goedkeuring door de overheid. Als

Kopenhagen

termijn ook voor worst en hamburgers. De meerprijs van 10% zal niet

gevolg van het nieuwe suikerre-

aan de consument worden doorberekend.

gime in Europa krijgen de zetmeel-

> Overname kaas

producten de komende jaren te

Overname Tholstrup Cheese

maken met prijserosie. Tate & Lyle

door Arla Foods

grotendeels afkomstig zijn uit de

andere projecten als het belangrijk-

stelt als voorwaarde dat jaarlijks ten

Arla Foods wil Tholstrup Cheese

Nederlandse wateren.

ste centrum voor de productie van

minste 400.000 hectoliter geprodu-

kopen voor een bedrag van 667 mil-

biobrandstoffen in België. Het bio-

ceerd mag worden. Binnenkort zal

joen euro. Of de overname daad-

Gent koploper biobrandstoffen

dieselproject van Bioro kost 62 mil-

de Belgische overheid de bedrijven

werkelijk doorgaat, hangt af van de

De Vlaamse investeringsmaat-

joen euro en zal 195 arbeidsplaat-

aanwijzen die de komende zes jaar

mededingingsautoriteiten. Thol-

schappij GIMV, veevoedergroep

sen opleveren. Een tweede project,

biobrandstof mogen produceren.

strup Cheese, met een  omzet van

Vandenavenne en Cargill stappen

gericht op bio-ethanol, is het initi-

Tot de grote kanshebbers beho-

111 miljoen euro en 523 werkne-

gedrieën in het biodieselproject

atief van Alco Finance. Beide pro-

ren BioWanze/Südsucker en Alco

mers, produceerde in 2005 17.400

van Bioro in Gent. De fabriek zal

jecten, die de spil gaan vormen van

Bio Fuel uit Gent. Anders dan bij

ton kaas en 6.200 ton pasta. Wie de

jaarlijks 200.000 ton biodiesel uit

de ‘Gentse bio-energievallei’, krij-

biodiesel, is het voor bio-ethanol-

huidige eigenaar is van Tholstrup

koolzaadolie gaan produceren.

gen steun van lokale politici. Ook

producenten niet eenvoudig om

Cheese, is niet duidelijk. Tholstrup

Gent profileert zich met deze en

Oleon gaat zich toeleggen op bio-

productiequota te bemachtigen.

Cheese zou eigendom zijn van het

Beide partijen azen op 75% van de

Nederlandse Tholstrup Internatio-

Belgische quota. Alco Bio Fuel wil

nal BV, dat in handen is van een

een fabriek bouwen voor de pro-

bedrijf op de Antillen. Dit Antilliaanse bedrijf is verbonden aan
het fonds Les Pinsons Stiftung, dat
Liechtenstein als thuisbasis heeft.
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Estland

grotendeels vernietigd. Vooral de

LNV-bureau

export van kiwi, kersen en paprika

Kopenhagen

is in de periode 2001-2005 gestegen en de verwachting is dat die

> Visexport

trend zich dit jaar doorzet. Daarte-

Visexport naar Midden-Oosten

genover staat een snelle daling van

Paljassaare Fish Processing Indus-

de export van asperges met maar

try, een vis- en groenteverwerkend

liefst 40%. Duitsland is de groot-

bedrijf in Tallinn, is gestart met de

ste afnemer van asperges (86%),

export van visburgers, vissticks en

gevolgd door Nederland (7,5%).

andere vissnacks naar Irak en Koe-

De voormalige Oostbloklanden

weit. Het bedrijf, dat al naar 27

vormen de belangrijkste afzet-

landen exporteert, zal jaarlijks 200

markten voor Griekse groenten

ton visproducten gaan exporteren

en fruit. Aan de handelsbetrekkin-

naar deze twee landen. Paljassaare,

Catalogus fytofarmaceutica

gen die de afgelopen tien jaar met

met een jaaromzet van 256 miljoen

Op de website van het ministerie van Agrarische Ontwikkeling en

deze landen zijn aangegaan zal het

euro, is onderdeel van het Litouwse

Voedsel zijn zes lijsten met gegevens over gewasbeschermingsmid-

niet liggen, want die hebben een

levensmiddelenbedrijf Vichiunai

delen opgenomen. Dit in navolging van een Presidentieel Decreet uit

goede basis, aldus Froutonea. Of

en heeft fabrieken in Estland, Litou-

augustus 2005 over de registratie van fytofarmaceutica. Een directe link

de toename zal doorzetten, hangt

wen en Rusland.

naar de desbetreffende lijsten is te vinden op www.minagric.gr/syspest.

vooral af van de verdere ontwikke-

Vier van de zes lijsten zijn tweetalig (Grieks en Engels); de twee pilot-

ling van het welvaartsniveau in de

versies zijn uitsluitend in het Grieks opgesteld. Uitvoerige informatie

Oost-Europese landen. De redactie

LNV-bureau

wordt onder zes titels gegeven over goedkeuring, werkzame stoffen en

van het vakblad vraagt zich af hoe

Kopenhagen

andere relevante gegevens:

de export kan worden opgevoerd

• gewasbeschermingsmiddelen per categorie en werkzame stof;

terwijl de productiebasis steeds

• gewasbeschermingsmiddelen en insecticiden die (tijdelijk) van de

verder afneemt.

Finland

> Vleessector

Scandinavische opkoop Poolse

markt zijn gehaald per jaar van intrekking;
• parallelle importen van gewasbeschermingsmiddelen en insecticiden;

Ierland

Het Fins-Deense Saturn Holding

• gewasbeschermingsmiddelen/insecticiden naar handelsnaam;

LNV-bureau Londen

heeft 8,4 miljoen aandelen gekocht

• gewasbeschermingsmiddelen naar werkzame stof per teelt (pilot);

in de Poolse firma Sokolów S.A.

• gewasbeschermingsmiddelen naar teelt en (teeltvijandig) insect (pilot).

vleesgigant

> Zuivel

Hiermee heeft Saturn Holding, een

Danone op biologische

joint venture van het Finse slach-

zuivelmarkt

terijbedrijf HK Ruokatalo en het
Deense Danish Crown, alle aande-

Frankrijk

ductie, 13% voor petfood, 4% voor

len in handen gekregen. Sokolów

LNV-bureau Parijs

diervoeders, 2% voor meststoffen

werd in 1992 geprivatiseerd,
waarna in 1993 de gang naar de

> Biodiesel

(voor export) en 1% voor humane
voeding (eendenvet).

beurs volgde. Met een marktaan-

Destructiebedrijf produceert

deel van 18% en 3.400 medewer-

biodiesel

Griekenland
LNV-bureau Boekarest

kers is Sokolów het grootste op

Saria Industries, het grootste des-

de beurs genoteerde vleesverwer-

tructiebedrijf in het land en onder-

kingsbedrijf in Polen.

deel van het Duitse concern Rethmann, heeft aangekondigd vanaf

> Groenten en fruit |
Gewasbescherming

De Franse zuivelgigant Danone
heeft via de van oorsprong Amerikaanse dochteronderneming,
Stonyfield Europe, een aandeel

begin 2008 37.900 ton biodiesel

Export stijgt met 15%

uit dierlijke vetten te gaan produ-

Het vakblad Froutonea (Fruit-

Ierse fabrikant van biologische

ceren. De benodigde technologie

Nieuws) concludeert, op basis van

yoghurtproducten. De productie-

is al getest in fabrieken van Reth-

nationale statistische gegevens,

faciliteit van Glenisk moet in een

mann in Duitsland. Saria is verder

dat de export van groenten en fruit

periode van drie jaar zijn capaciteit

van plan om elektriciteit te produ-

in 2005 (753.745 ton) ten opzichte

van 4,5 miljoen liter gaan verdub-

ceren uit diermeel. Saria Industries

van 2004 weliswaar is gestegen

belen. Danone, dat een jaaromzet

verwerkt jaarlijks 1,17 miljoen ton

met ruim 15%, maar achterblijft bij

heeft van 13 miljard euro, zal jaar-

dierlijke afvalstoffen, waarvan

het niveau van 2001 en 2002. Dit is

lijks vijf miljoen euro in het bedrijf

49% wordt verbrand. 12% wordt

vooral te wijten aan twee dramati-

gaan investeren. Dit betekent dat

van 37% gekocht in Glenisk, de

ingezet voor de eigen brandstof-

sche jaren: in 2003 ging de perzik-

Glenisk snel op zoek moet gaan

voorziening. 19% is bestemd voor

en nectarineoogst verloren en in

naar nieuwe leveranciers van bio-

de chemische industrie en zeeppro-

het jaar erna werd de citrusteelt

logische melk. Nu zijn dat er 28
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(waarvan 15 in Ierland en 13 in

klimaat en voldoende water. De

Noord-Ierland). Naast biologische

drie belangrijkste gebieden zijn:

yoghurt produceert het bedrijf ook

• ten noorden van Sines: hier lig-

kleine hoeveelheden biologische

gen Staatsdomeinen en bestaan

geitenmelk voor consumptiedoel-

geen belemmeringen voor het

einden. Glenisk, met een jaaromzet

project;

van 7,5 miljoen euro en een fiscale

• ten zuiden van Sines (omgeving

winst van ruim een half miljoen

Odemira). Hier is onder meer

euro, zag zijn omzet de laatste

een elektriciteitscentrale die

jaren steeds met 20% groeien.

warmte aan kassen leveren kan.
Veel particuliere terreinen en

Portugal

één natuurreservaat, waardoor

LNV-bureau Madrid

aan extra voorwaarden moet

> Tuinbouw

Grootschalig internationaal
tuinbouwproject

worden voldaan. De haven van
Sines biedt straks roll on-roll
offvervoer, ondere andere naar
Engeland;

De Portugese regering wil de ont-

• rond en boven Sines: ook hier

wikkeling van de tuinbouwsector

ligt 1.100 hectare staatseigen-

sterk bevorderen. Daartoe is nu

dom. Ook hier zijn geen belem-

een project opgesteld voor de ves-

meringen.

tiging van grootschalige tuinbouw-

Het Portugees Instituut voor het

projecten langs, in eerste instantie,

Aantrekken van Buitenlandse

de westkust. Later doet de Algarve

Investeringen (API) zal het project

omschrijving van de vestigings-

niseert het Portugese ministerie

gebieden;

van Landbouw in Nederland een

ook mee. Het project staat open

in Nederland promoten. Dit houdt

voor buitenlandse bedrijven.

onder meer het volgende in:

Op www.investinportugal.pt is

• voorwaarden: als men daaraan

gebieden met bedrijfsgegevens

workshop met terreinbezoek in Por-

nadere informatie te vinden. Het

voldoet, kan men direct met de

en contactgegevens, zodat direct

tugal. Belangstellenden kunnen con-

project beslaat het gehele gebied

vestiging starten, zonder verdere

contact kan worden gelegd voor

tact opnemen met mevrouw Paula

vanaf de oostkant van de Algarve

administratieve problemen met

koop of pacht;

Geadas van de Nederlandse ambas-

tot boven Lissabon. Hier zijn overal
geschikte locaties, met een goed

regionale of lokale autoriteiten;
• cartografie:

een

duidelijke

Korte berichten uit het buitenland

Overig Europa
Bulgarije

en samenwerkingsovereenkom-

LNV-bureau Boekarest

sten. Deze ontwikkeling kan een

> Toetreding EU

• register: alle landeigenaren in de

informatiedag. Daarna volgt een

• subsidies.

sade te Lissabon: tel. 00351 213 914

Eind september/begin oktober orga-

919 of paula.geadas@minbuza.nl  

vaker interesse in de vleesverwer-

veterinaire inspectie doorstaan.

kende sector, aldus de Bulgaarse

Ondanks het feit dat 178 zuivelbe-

Organisatie van Vleesverwerkers.

drijven voldoen aan de kwaliteits-

Het aantal vleesverwerkende

en hygiënenormen van de Euro-

bedrijven - 330 bedrijven in de

pese Unie, is de zuivelindustrie nog

eerste helft van dit jaar - is sinds

niet rijp voor fusies. In de Bulgaarse

15 juni aanzienlijk gereduceerd

brood- en suikerwarenindustrie is

impuls betekenen voor verdere
samenwerking binnen de voedings-

Buitenlandse investeringen

middelenindustrie. Zo is worstpro-

Toetreding van Bulgarije tot de

ducent Solaris AS overgenomen

Europese Unie zal het aantal bui-

door het voedingsmiddelenbedrijf

tenlandse investeringen in produc-

Bella en is zuivelfabrikant Fama van

vanwege de invoering van nieuwe

de situatie zeer schrijnend. In die

tiefaciliteiten sterk doen toenemen.

plan zijn meerderheidsaandeel in

EU-regelgeving door de eigen vete-

sector zal waarschijnlijk circa 70%

Experts doen deze voorspelling op

Bobrich-Serdika uit te breiden. Bui-

rinaire autoriteiten. Veel Bulgaarse

van de 4.000 geregistreerde bedrij-

basis van diverse recente aankopen

tenlandse bedrijven tonen steeds

zuivelbedrijven hebben de laatste

ven moeten verdwijnen.
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Ook voor Nederlandse ondernemers

China: zuivelproject Sichuan en Yunnan
China is aan het uitgroeien tot een belang-

productie sterk. Het land is tegenwoordig

In Sichuan en Yunnan zal worden samenge-

rijke speler op de wereldzuivelmarkt. Door

goed voor zo’n 3% van de melkproductie in

werkt tussen de New Hope Dairy Group (de

middel van uitgebreide overheidscampagnes

de wereld. Boerenbedrijven in deze sector

grootste zuivelproducent in Zuidwest-China)

worden zuivelproducten flink gepromoot en

hebben echter te kampen met problemen op

en lokale zuivelleveranciers en  -verwerkers.

stijgt de consumptie. Daarmee stijgt ook de

het gebied van technologie en management.

Doel is het verbeteren van de melkproductie

Er wordt relatief weinig melk per koe gepro-

en –aanvoer, met behulp van onder meer

duceerd (zo’n 2.000 kg), en veel bedrijven

een train-the-trainer-programma en demon-

zijn klein en niet georganiseerd in groter ver-

stratieboerderijen. Ook duurzaamheid en

band, zoals zuivelcoöperaties. Daarnaast zijn

de efficiëntie van het gehele productiepro-

melkophaalsystemen onderontwikkeld.

ces krijgen de aandacht. Het Nederlandse

De International Finance Cooperation, een

den aan dit project.

bureau Friesian Agro Consultancy is verbonafdeling van de Wereldbank, is recent een
zuivelproject gestart in de provincies Sichuan

Voor meer informatie over dit IFC-project: zie

en Yunnan. Het project is een zogenaamd lin-

www.evd.nl. EVD-projectmanager voor dit

kage-programma en heeft tot doel duurzame

project is Mike Timmermans, e-mail:

zakelijke relaties op te bouwen tussen het

timmermans@evd.nl.

mkb en grotere (multinationale) bedrijven.

Marktrapporten
op internet

Onderstaand weer een overzicht van de afgelopen maand op internet aangetroffen landen-, regio- en themarapporten over de levensmiddelensector en andere agrarische sectoren. De informatie is afkomstig van onder meer overheden, organisaties en databases
en vormt een aanvulling op de door de LNV-bureaus verstrekte informatie. De rapporten
zijn gratis en uitsluitend per e-mail opvraagbaar bij het Ministerie van LNV, Directie
Industrie en Handel, de heer J.J.M. Verbeek, e-mail j.j.m.verbeek@minlnv.nl.
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LNV-bureaus in het buitenland
Afrika
ADDIS ABBEBA
Werkgebied: Ethiopië
Drs. Ir. G. Westenbrink, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Old Airport Zone,
Addis Abbeba
P.O. Box 1241, Addis Abbeba
Tel.: (00-251) 113.711.100 (BZ)
Fax: (00-251) 113.711.577 (BZ)
E-mail: add-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassyethiopia.org
NAIROBI
Werkgebied: Kenia, Eritrea,Oeganda,
Tanzania, tevens voor UNEP
Dhr. D.J. Bruinsma, LNV-Raad
Ambassade der Nederlanden,
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Riverside Lane, Off Riverside Drive,
Nairobi, Kenia
Postadres: P.O. Box 41537, 00100, Nairobi,
Kenia
Tel.: (00-254) 20.4450.137
Fax: (00-254) 20.4450.138
E-mail: nlnaiagr@accesskenya.com
2e e-mail: nai-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlands-embassy.or.ke
PRETORIA
Werkgebied: Zuid-Afrika, Zimbabwe
Mw. Mr. G.A. Kostwinder, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 210 Queen Wilhelmina Street
New Muckleneuk,
Pretoria 0083, Zuid-Afrika
Postadres: P.O.Box 117, Pretoria 0001,
Zuid-Afrika
Tel.: (00-27) 12.425.4570/2/3
Fax: (00-27) 12.425.4571
E-mail: nlpreagr@telkomsa.net
2e e-mail: pre-lnv@minbuza.nl
http://www.dutchembassy.co.za

Amerika
BRASÍLIA
Werkgebied: Brazilië
Dhr. J.G. van de Vooren, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Ses Avenida das Nações, QD. 801, Lote 05
CEP
70405-900 Brasília – DF, Brazilië
Postadres: Caixa Postal 07/0098, CEP
70359-970 Brasília - DF, Brazilië
Tel.: (00-55) 61.3961.3200 (BZ)
Tel.: (00-55) 61.3961.3208 (LNV)
Fax: (00-55) 61.3961.3233 (LNV)
E-mail: nlbraagr@uol.com.br
2e e-mail: bra-lnv@minbuza.nl
http://www.embaixada-holanda.org.br
São Paulo (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Brasília)
Mw. F.E. Heering, Administratief
medewerker Consulaat-Generaal
der Nederlanden
Bezoekadres: Avenida Brigadeiro Faria
Lima 1779, 3 -andar CEP 01451-001-Sao
Paulo-SP, Brazilie
Postadres: Caixa Postal 11302, CEP
05422-970-São Paulo-SP, Brazilië
Tel.: (00-55) 11.3811.3300 (BZ)
Fax: (00-55) 11.3819.0903 (LNV)
E-mail: nlsaoagr@uol.com.br
2e e-mail: sao-lnv@minbuza.nl
http://www.embaixada-holanda.org.br
BUENOS AIRES
Werkgebied: Argentinië, Chili, Uruguay
Drs. M. van Genne, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Edificio Porteño II, Olga Cossenttini 831,
Pisos 3 y 4, C1107 BVA Buenos Aires,
Argentinië
Postadres: Ambassade der Nederlanden,
Olga Cossenttini 831, C1107 BVA
Buenos Aires, Argentinie

Tel.: (00-54) 11.4338.0090 (LNV)
Fax: (00-54) 11.4338.0091 (LNV)
E-mail: nlbueagr@embajadaholanda.int.ar
2e e-mail: bue-lnv@minbuza.nl
http://www.embajadaholanda.int.ar
MEXICO
Werkgebied: Mexico, Cuba
Ir. P.A.L. de Rijk, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Av. Vasco de Quiroga 3000, Piso 7, Colonia
Santa Fe, 01210 Mexico D.F., Mexico
Postadres: Apartado Postal 10-656,
11000 Mexico D.F., Mexico
Tel.: (00-52) 55.5258.9921 tst. 215 (LNV)
Fax: (00-52) 55.5258.8139
E-mail: lnv@nlgovmex.com
2e e-mail: mex-lnv@minbuza.nl
http://www.paisesbajos.com.mx
WASHINGTON
Werkgebied: Verenigde Staten van
Amerika (incl. Puerto Rico), Canada, tevens
Wereldbank
Ir. W.L.A.G. Tacken, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 4200 Linnean Avenue, N.W.
Washington, D.C 20008-3896, Verenigde
Staten van Amerika
Tel.: (00-1) 202.274.2716/2718
Fax: (00-1) 202.244.3325
E-mail: nlwasagr@yahoo.com
2e e-mail: was-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlands-embassy.org/

Azië
BANGKOK
Werkgebied: Thailand en Vietnam
Ir. R.J. Konijn, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
15 Soi Tonson Ploenchit Road,
Lumpini, Pratumwan
Postadres: P.O. Box 404,
Bangkok 10330, Thailand
Tel.: (00-66) 2.309.5290 (LNV)
Fax: (00-66) 2.309.5295 (LNV)
E-mail: nlbanagr@loxinfo.co.th
2e e-mail: ban-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.in.th
Hanoi (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Bangkok)
Mw. Truong Thi Dung, Technisch assistent
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden
Daeha Office Tower, 6 th floor 360
Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi
Tel.: (00-84) 4.831.5650
Fax: (00-84) 4.831.5605
E-mail: nlhanagr@yahoo.com
2e e-mail: han-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlands-embassy.org.vn
JAKARTA
Werkgebied: Indonesië, tevens voor
Association of South-East Asean Nations
(ASEAN)
Mr. J.M.P.H. van der Zijden, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kavel S-3,
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesië
Tel.: (00-62) 21.524.1032/48 (LNV)
Fax: (00-62) 21.526.2230 (LNV)
E-mail: nljakagr@jrne.or.id
2e e-mail: jak-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.or.id/
KUALA LUMPUR
Werkgebied: Maleisië, Singapore, Filippijnen
Drs. A.M. de Roo, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden
7th Floor, South Block. The Amp Walk
218, Jalan Ampang
50480 Kuala Lumpur
Postadres: Postbus 10543
50716 Kuala Lumpur
Maleisië
Tel.: (00-60) 3.216.86.206 (LNV)
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Fax: (00-60) 3.216.86.240 (BZ)
E-mail: nlgovkl@netherlands.org.my
2e e-mail: kll-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlands.org.my
Manilla (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-bureau Kuala Lumpur)
Dhr. J.I.C. Laquian, Technisch Assistent
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
9e Etage, King’s Court Bldg I, 2129 Chino
Roces Avenue,
Makati City, Metro Manilla, Filippijnen
Postadres: P.O. Box 2448 MCPO,
1264 Makati, Metro Manilla,
Filippijnen
Tel.: (00-63) 2.811.2706 (LNV)
Fax: (00-63) 2.811.2706 (LNV) of (00-63)
2.815.4579 (BZ)
E-mail: nlmanagr@eastern.com.ph
2e e-mail: man-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.ph
Singapore (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Kuala Lumpur)
Dhr. K.C. Chong, Technisch Assistent
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
541 Orchard Road, 13-01 Liat Towers,
Singapore 238881
Postadres: Tanglin P.O. Box 447, Singapore
912415
Tel.: (00-65) 6739.1121 (LNV)
Fax: (00-65) 6737.1940 (BZ)
E-mail: nlsinagr@singnet.com.sg
2e e-mail: sin-lnv@minbuza.nl
http://www.nethemb.org.sg/
NEW DELHI
Werkgebied: Bhutan, India, Sri-Lanka, Nepal
Ir. A. Parzer, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 6/50F Shantipath,
Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Tel.: (00-91) 11.24.197.604/5/77
Fax: (00-91) 11.24.197.702
E-mail: nlndeagr@vsnl.net
2e e-mail: nde-lnv@minbuza.nl
http://www.hollandinindia.org
PEKING
Werkgebied: Volksrepubliek China,
(incl. Hong Kong) en Mongolië
Ir. H.J.W. van Duijn, LNV-Raad
Mw. ir. G.J.G.M. Nuytens-Vaarkamp,
LNV-Attachée
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 4, Liangmahe Nanlu Rd.
Beijing 100600, Volksrepubliek China
Tel.: (00-86) 10.8532.0260 (LNV)
Fax: (00-86) 10.8532.0303 (LNV)
E-mail: info@nlpekagr.com
2e e-mail: pek-lnv@minbuza.nl
http://www.hollandinchina.org/nl/
peking/intro.htm
Web (LNV): http://www.nlpekagr.com
Hong Kong SAR (LNV-steunpunt,
valt onder LNV-bureau Peking)
Mw. M.P.C. Ng, Technisch Assistent
Post/Bezoekadres: Consulaat-Generaal der
Nederlanden, Room 5702, 57/F Cheung
Kong Center, 2 Queen’s Road Central,
Hong Kong, Volksrepubliek China
Tel.: (00-852) 2524.8187/88 (LNV)
Fax: (00-852) 2524.9419 (LNV)
E-mail: nlhonagr@netherlands-cg.org.hk
2e e-mail: hon-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlands-cg.org.hk
Web (LNV): http://www.nlpekagr.com
Shanghai (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Peking)
Dhr. N. Hong, Technisch Assistent
Post/Bezoekadres: Consulaat-Generaal
der Nederlanden, Sun Plaza, East Tower,
4th Floor, 88 Xian Xia Road,
Shanghai 200336, Volksrepubliek China
Tel.: (00-86) 21.6209.9076 (BZ)
Fax: (00-86) 21.6278.9722 (LNV)
E-mail: nlshaagr@uninet.com.cn

2e e-mail: sha-lnv@minbuza.nl
http://hollandinchina.org/nl/cg/sh-intro.htm
Web (LNV): http://www.nlpekagr.com
SEOUL
Werkgebied: Republiek Korea en Taiwan
Ir. J.P.N. Damen, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Kyobo Building, 14th floor, 1, Jongno 1-ka
Jongno-gu, Seoel 110-714, Republiek Korea
Postadres: K.P.O. Box 509, Seoel 110-605,
Republiek Korea
Tel.: (00-82) 2.723.4180
Fax: (00-82) 2.723.0283
E-mail: nlseoagr@korea.com
2e e-mail: seo-lnv@minbuza.nl
http://www.nlembassy.or.kr
Taipei (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Seoul)
Mw. C.S. Hsiung, Technisch Assistent
Post/Bezoekadres: Netherlands Trade and
Investment Office, Agricultural and Food
Department, Rm. B, 5/F Artist Construction
Building, 133 Min Sheng E. Road,
Section 3, Taipei 105, Taiwan
Tel.: (00-886) 2.2713.5760
Fax: (00-886) 2.2713. 0194
E-mail: nltaiagr@ntio.org.tw
http://www.ntio.org.tw/agricultural/index-e.htm
TOKYO
Werkgebied: Japan
Ir. F.L.M. Vossenaar, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Shiba-koen, 3-6-3,
Minato-ku, 105-0011 Tokyo, Japan
Tel.: (00-81) 3.5401.0421 (LNV)
Fax: (00-81) 3.5401.0424 (LNV)
E-mail: nltokagr@ma.neweb.ne.jp
2e e-mail: tok-lnv@minbuza.nl
http://www.oranda.or.jp

Europese Unie
Athene (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Boekarest)
Mw. M. Plessas-Schallenberg,
Technisch Assistent
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Leoforos Vassileos Konstantinou 5-7,
Athene 106-74, Griekenland
Tel.: (00-30) 2.107.254.960
Fax: (00-30) 2.107.254.907
E-mail: ath-agr@dutchmail.gr
2e e-mail: ath-lnv@minbuza.nl
http://www.dutchembassy.gr
BERLIJN
Werkgebied: Duitsland, Zwitserland
Dr. T.C. de Groot, LNV-Raad
Mw. Mr. S.M.C. Deepen, LNV-Attachée
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Klosterstrasse 50,
10179 Berlin, Duitsland
Tel.: (00-49) 30.2095.6480 (LNV)
Fax: (00-49) 30.2095.6481 (BZ)
E-Mail: bln-lnv@minbuza.nl
http://www.dutchembassy.de
BOEDAPEST
Werkgebied: Hongarije, Slovenië, Oostenrijk
Ir. J.A. Landstra, LNV-Raad
Drs. A.E. Braam, Raad voor Veterinaire
aangelegenheden
Veterinair Werkgebied: Hongarije,
Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen,
Macedonië, Polen, Roemenië, Slovenië,
Tsjechië en Slowakije
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Fuge utca 5-7, (2e district),
1022 Boedapest, Hongarije
Postadres: P.O. Box 56,
1388 Boedapest, Hongarije
Tel.: (00-36) 1.3366.380 (LNV)
Fax: (00-36) 1.3266.238 (LNV)
E-mail: nlboeagr@pronet.hu
2e e-mail: bdp-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.hu

Gratis te downloaden Fenedex-publicatie: Op weg naar meer export
Het boekje Op weg naar meer export is bedoeld voor ondernemers

exportbeleid, een interne organisatie met kennis van export, selectie

die hun exportactiviteiten op een gestructureerde manier willen

en aansturing van buitenlandse partners en goede afspraken op beta-

uitbreiden. De eerste export van een bedrijf komt vaak toevallig tot

lingsgebied. Dit boekje vol ervaringen en tips van bedrijven, en met

stand. Er is dan nog weinig aandacht voor betere aansluiting op de

artikelen van specialisten, helpt u verder op weg. Gratis te downloa-

buitenlandse markt en bijvoorbeeld administratieve afwikkeling.

den op: www.fenedex.nl. Een papieren exemplaar is à 10 euro excl.

Een structurele exportbenadering vraagt om kennis van zaken: een

BTW en verzendkosten te bestellen op: www.exportpublicaties.nl.

BRUSSEL
Werkgebied: België, Luxemburg
Jhr. mr. ing. K.H.A. von Chrismar, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, H. Debrouxlaan 48,
1160 Brussel, België
Tel.: (00-32) 2.679.1550 (LNV)
Fax: (00-32) 2.679.1780 (LNV)
E-mail: nlbruagro@euronet.be
2e e-mail: bru-lnv@minbuza.nl
http://www.nederlandseambassade.be

Overig Europa

KOPENHAGEN
Werkgebied: Denemarken, Estland,
Finland, Noorwegen, IJsland, Zweden
Dhr. H.H. Schipper, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Toldbodgade 33,
DK 1253 Kopenhagen K, Denemarken
Tel.: (00-45) 33.707.218
Fax: (00-45) 33.140.350
E-mail: nlkopagr@newmail.dk
2e e-mail: kop-lnv@minbuza.nl
http://www.nlembassy.dk
LONDEN
Werkgebied: Verenigd Koninkrijk, Ierland
Drs. G.G.J. Thissen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 38, Hyde Park Gate,
Londen SW7 5DP, Verenigd Koninkrijk
Tel.: (00-44) 20.7590.3279/76/77/80
Fax: (00-44) 20.7581.5276
E-mail: nllonagr@netherlandsembassy.org.uk
2e e-mail: lon-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlands-embassy.org.uk/
MADRID
Werkgebied: Spanje, Marokko, Portugal
Mr. C.J. Heringa, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Avenida del Comandante
Franco 32, 28016 Madrid, Spanje
Tel.: (00-34) 91.353.7521/20 (LNV)
Fax: (00-34) 91.353.7567 (LNV)
E-mail: nlmadagr@telefonica.net
2e e-mail: mad-lnv@minbuza.nl
http://www.embajadapaisesbajos.es
Lissabon (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Madrid)
Mw. A.P. Paiva Geadas, Administratief
Medewerker
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Avenida Infante Santo
43-5o, 1399-011 Lissabon, Portugal
Tel.: (00-351) 21.391.4919 (LNV)
Fax: (00-351) 21.391.4952 (LNV)
E-mail: nllisagr@netcabo.pt
2e e-mail: lis-lnv@minbuza.nl
http://www.emb-paisesbaixos.pt
PARIJS
Werkgebied: Frankrijk, Algerije
Mw. drs. M.A.J. Vaes, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 7-9 Rue Eblé,
75007 Parijs, Frankrijk
Tel.: (00-33) 1.4062.3353 (LNV)
Fax: (00-33) 1.4062.3452 (LNV)
E-mail: agriculture@amb-pays-bas.fr
2e e-mail: par-lnv@minbuza.nl
http://www.amb-pays-bas.fr
PRAAG
Werkgebied: Tsjechië, Slowakije
Mw. Ir. P.M.B. de Vries-Van Loon, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Gotthardska 6/27,
160 00 Praag 6, Bubeneç, Tsjechië
Tel.: (00-420) 233.015.218
Fax: (00-420) 233.015.257 (LNV)
E-mail: nlpraagr@ti.cz
2e e-mail: pra-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.cz
ROME
Werkgebied: Italië

Mw. drs. H. van Rootselaar, Technisch
Assistent
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Via della Camilluccia 701-703,
00135 Rome, Italië
Tel.: (00-39) 06.367.67224 (LNV)
Fax: (00-39) 06.367.67261 (LNV)
E-mail: nlromagr@tuttopmi.it
2e e-mail: rom-lnv@minbuza.nl
http://www.olanda.it/
WARSCHAU
Werkgebied: Polen, Letland, Litouwen
Drs. ing. A.W. Verhey, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Ul. Kawalerrii 10,
00 468 Warschau, Polen
Tel.: (00-48) 22.559.1269
Fax: (00-48) 22.840.2634
E-mail: nlwaragr@ikp.pl
2e e-mail: war-lnv@minbuza.nl
http://www.nlembassy.pl

Midden-Oosten
ABU DHABI
Werkgebied: Verenigde Arabische Emiraten,
Saoedi-Arabië, Iran
Dr. ir. J.G. van der Beek, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Apt. 602 Al Masaood Tower Building, Shelkh
Hamdan Street, Abu Dhabi,
Verenigde Arabische Emiraten.
Postadres: P.O.Box 46560, Abu Dhabi,
Verenigde Arabische Emiraten.
Tel.: (00-971) 2.632.0712 (LNV)
Fax.: (00-971) 2.632.0198 (LNV)
E-mail: abu-lnv@minbuza.nl
Riyadh (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-bureau Abu Dhabi)
Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Diplomatic Quarter, Riyadh,
Saoedi-Arabië
Dhr. M.M. el Bahaie, Technisch Assistent
Postadres: P.O.Box 94307, Riyadh 11693,
Saoedi-Arabië
Tel.: (00-966) 1 488 1093/2501 (LNV)
Fax.: (00-966) 1 488 1519 (LNV)
E-mail: riy-lnv@minbuza.nl
http://www.holland.org.sa
Teheran (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Abu Dhabi)
Dhr. M. Shafeghati, Technisch Assistent
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Darrous Shahrzad Boulevard, Kamasaie Street,
1st East Lane 33, 19498 Teheran, Iran
Postadres: P.O. Box 11365-138, Teheran, Iran
Tel.: (00-98) 21.2255.5094 (LNV)
Fax: (00-98) 21.2256.0213 (LNV)
E-mail: teh-lnv@minbuza.nl
http://www.mfa.nl/teh
KAIRO
Werkgebied: Egypte, Jordanië,
Libanon, Syrië
Ir. H.L.M. van Wissen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 18, Hassan Sabri Street, 11211,
Zamalek, Kairo, Egypte
Tel.: (00-202) 736 38 63 / 739 55 71/2/3
Fax: (00-202) 736 09 36
E-mail: nlkaiagr@hollandemb.org.eg
2e e-mail: kai-lnv@minbuza.nl
http://www.hollandemb.org.eg
Damascus (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Kairo)
Mw. Samar Kadri, Technisch Assistent
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Abou Roumaneh, Al-Jalaa Street,
Imm. Tello, Damascus, Syrie
Postadres: Boîte Postale 702, Damascus,
Syrië
Tel.: (00-963) 11.333.5119/6871 (BZ)
Fax: (00-963) 11.333.9369 (BZ)
E-mail: nldamagr@cyberia.net.lb
2e e-mail: dmc-lnv@minbuza.nl

ANKARA
Werkgebied: Turkije, Israël,
Palestijnse Gebieden
Mw. drs. C.J.M. Konsten, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Turan Günes Bavari 7.
Cadde no. 3, Yildiz 06550 Ankara, Turkije
Tel.: (00-90) 312.409.1860 (LNV)
Fax: (00-90) 312.409.1892 (LNV)
E-mail: nlgovankagr@bnet.net.tr
2e e-mail: ank-lnv@minbuza.nl
http://www.dutchembassy.org.tr
Web (LNV): http://www.nlankagr.com
BOEKAREST
Werkgebied: Roemenië,
Bulgarije, Griekenland
Ir. Ing. M.Y. Brouwer, LNV-Attaché
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Aleea Alexandru 20, Sector 1,
011823 Boekarest, Roemenië
Tel.: (00-40) 21.231.5657 ( LNV)
Fax: (00-40) 21.231.6373 ( LNV)
E-mail: nlbkragr@olanda.kappa.ro
2e e-mail: bkr-lnv@minbuza.nl
http://www.olanda.ro/
KIEV
Werkgebied: Oekraïne, Armenië,
Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië
Ir. A.A. Verhagen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Kontraktova Ploscha 7,
01901 Kiev, Oekraïne
Tel.: 0900-1523 (alleen vanuit Nederland)
of (00-380) 44 490 82 23 (LNV)
Fax: (00-380) 44.490.8266 (LNV)
E-mail: kievagronl@ukr.net
2e e-mail: kie-lnv@minbuza.nl
http://www.holland.com.ua
MOSKOU
Werkgebied: Rusland, Kazachstan,
Oezbekistan, Wit-Rusland
Ir. M. Overheul, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Tverskoj Blvd. 14/1, 5th Floor,
125009 Moscow, Rusland
Postadres: Kalashny Pereulok 6,
13100 Moskou, Rusland
Tel.: (00-7) 495.797.2946
Fax: (00-7) 495.797.2905
E-mail: moslnv@sovintel.ru
2e e-mail: mos-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlands-embassy.ru
Sofia (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-bureau Boekarest)
Mw. D.H. Milenkova, Technisch Assistent
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Oborishte 15, 1504 Sofia, Bulgarije
Postadres: P.O. Box 91, 1000 Sofia, Bulgarije
Tel.: (00-359) 2.8160.380 (LNV)
Fax: (00-359) 2.8160.381 (LNV)
E-mail: nlsofagr@bulpost.net
2e e-mail: sof-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.bg/
ZAGREB
Werkgebied: Bosnië-Herzegovina, Kroatië,
Servië-Montenegro
Mr. O.B.M. Meuffels, LNV-raad
Mw. D. Budimir, Technisch Assistent
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Medvescak 56,
10000 Zagreb, Kroatië
Tel.: (00-385) 1.464.2220 (LNV)
Fax: (00-385) 1.464.2221 (LNV)
E-mail: zag-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.hr

Postadres: Postfah 489, 11001 Belgrado
Tel.: (00-381) 11.3281.147
Fax: (00-381) 11.6289.86
E-mail: nlgovbel@eunet.yu (tijdelijk)
2e e-mail: bel-lnv@minbuza.nl
http://www.nlembassy.org.yu

Permanente Vertegenwoordigingen
LNV bij internationale organisaties
BRUSSEL PV-EU
Mr. G.P.G. Kunst, LNV-Raad
Drs. A.M. Akkerman, Raad voor
Veterinaire Aangelegenheden
Mw. Drs. S.J.C.W. Bont, LNV-Attachée
Drs J.J.M. Paardkoper, LNV-Attaché
Post/Bezoekadres: Permanente
Vertegen-woordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de Europese Unie,
H. Debrouxlaan 48, 1160 Brussel, België
Tel.: (00-32) 2.679.1545/1546 (LNV)
Fax: (00-32) 2.679.1776 (LNV)
E-mail: bre-lnv@minbuza.nl
http://www.nederlandseambassade.be
Tevens belast met procurement-aangelegenheden in het kader van de -ontwikkelingsfondsen van de EU.
GENÈVE PV-WTO
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de WTO
(Wereldhandelsorganisatie) en andere internationale organisaties te Genève
(UNCTAD, UNEP, WHO, WIPO/UPOV)
Mr. M.P.C. Huige, LNV Raad
Postadres: C.P. 196, 1211 Genève 20 CIC,
Zwitserland
Tel.: (00-41) 22.748.1822/08 (LNV)
Fax: (00-41) 22.748.1828 (BZ)
E-mail: nlgevagr@bluewin.ch
2e e-mail: rien.huige@minbuza.nl
PARIJS PV-OESO
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de OESO (Organisatie
voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling)
Ir. A.J.A. van Royen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: 12-14 Rue Octave Feuillet,
75116 Parijs, Frankrijk
Tel.: (00-33) 1.4524.9971
Fax: (00-33) 1.4524.9938
E-mail: nlpaoagro@fr.oleane.com
2e e-mail: pao-lnv@minbuza.nl
ROME - PV ROME
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de VN-organisaties voor
voedsel en landbouw
Drs. E. Wermuth, Buitengewoon en
Gevolmachtigd Ambassadeur, Permanent
Vertegenwoordiger
Dr. T.R.G. van Banning, Ambassaderaad,
Plv. Permanent Vertegenwoordiger
Mw. Drs. A. Swalef, Tweede Secretaris
Beleidsmaker
Post/Bezoekadres: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de VN-organisaties voor
voedsel en landbouw, Via delle
Terme Deciane 6, 00153 Rome, Italië
Tel.: (00-39) 06.574.0306/ 2326
Fax: (00-39) 06.574.4927
E-mail: nlrofagr@netherlandspermrep.it
2e e-mail: rof@minbuza.nl

Belgrado (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-bureau Zagreb)
Mw. M. Mirkovic, Technisch Assistent
Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Simina 29, 11000 Belgrado,
Servië-Montenegro
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Activiteitenkalender

Programma Bilaterale Economische Samenwerking van de directie Industrie en Handel
Onderstaande activiteiten zijn op alfabetische volgorde gerangschikt per regio en per land.

Regio/land

Periode

Activiteit

Inlichtingen uitvoering Inlichtingen markt

6 - 10 november

Spreekdagen (werkgebied Verenigde Staten, Puerto Rico,Canada)
te Den Haag, Meppel, Eindhoven

Mw. E. Verboom
070 378 41 62

Ir. O.T.J. Stiekema
070 378 42 35

27 - 29 september

VIV China te Beijing, vakbeurs voor de innovatieve veehouderij
(Holland paviljoen)
Spreekdagen (werkgebied China, Hong Kong, Mongolië)
te Den Haag, Meppel, Eindhoven
Agri-Link te Manilla, landbouwbeurs (informatiestand)

VNU Exhibitions
030 295 27 72
Mw. E. Verboom
070 378 41 62
LNV-bureau
00 63 2 81 12 706
LNV-bureau
00 91 11 24 19 76 04
LNV-bureau
00 91 11 24 19 76 04
Mw. E. Verboom
070 378 41 62
Mw. E. Verboom
070 378 41 62
Mw. E. Verboom
070 379 41 62
LNV-bureau
00 60 3 21 68 62 06

Drs. R.W.Ch. van den Bergh
070 378 42 46
Drs. R.W.Ch. van den Bergh
070 378 42 46
Ing. W.J.C. Huisman
070 378 41 66
Ing. W.J.C. Huisman
070 378 41 66
Ing. W.J.C. Huisman
070 378 41 66
Ing. W.J.C. Huisman
070 378 41 66
Drs. R.W.Ch. van den Bergh
070 378 42 46
Drs. A.J. Rohde
070 378 44 86
Ing. W.J.C. Huisman
070 378 41 66

NCH
070 344 15 22

Ing. W.J.C. Huisman
079 378 41 66

PEM
0321 38 79 33
Ir. M.A.C. Homan
070 378 55 53
Ir. A.M. Vroegop
070 378 54 66
NCH
070 344 15 86
Mw. J.M. de Muynck
070 378 56 64
Mw. E. Verboom
070 378 41 62
NCH
070 344 15 22

LNV-bureau
00 49 30 20 95 64 80
LNV-bureau
00 49 30 20 95 64 80
Ir. A.M. Vroegop
070 378 54 66
LNV-bureau
0033 1 40 62 33 53

LNV-bureau
00 40 21 23 15 657
Mw. E. Verboom
070 378 41 62

Dr. E.J. Krajenbrink
070 378 51 40
Ir. A.M. Vroegop
070 378 54 66

NCH
070 344 15 21
HPP
020 662 24 82
Ing. J.P. Schenk
070 378 41 69
Mw. E. Verboom
070 378 41 62
LNV-bureau
0090 312 40 91 860
LNV-bureau
0090 312 40 91 860

LNV-bureau
00 971 2 63 20 712
Mw. I Korving
070 378 47 97
LNV-bureau
00 34 91 35 37 521/520
Mw. mr. G.G.R. Blom
070 378 56 65
LNV-bureau
0090 312 40 91 860
LNV-bureau
0090 312 40 91 860

Amerika
Verenigde Staten

Azië/Oceanië
China

27 november - 1 december
Filippijnen

5 - 7 oktober

India

17 - 19 november
1 - 4 december

Indonesië

11 - 15 december

Japan

9 - 13 oktober

Korea

9 - 13 oktober

Maleisië

21 - 26 november

Thailand

7 - 9 maart 2007

Agrifare te Ahmedabad, Gujarat, algemene landbouw- en
voedingsmiddelenbeurs (Informatiestand)
Agro Tech te Chandigarh, landbouwvakbeurs (Informatiestand)
Spreekdagen (werkgebied Indonesië, Maleisië, Singapore en
ASEAN) te Den Haag, Meppel, Eindhoven
Spreekdagen(werkgebied Japan) te Den Haag, Meppel,
Eindhoven i.c.m. Korea
Spreekdagen (werkgebied Republiek Korea, Taiwan)
te Den Haag, Meppel, Eindhoven i.c.m. Japan
Malaysian Agriculture, Horticulture and Agro-Tourism Exhibition
(MAHA) te Kuala Lumpur, internationale landbouwbeurs
(business lounge i.s.m. Malaysian Dutch Business Council)
VIV Asia te Bangkok, internationale vakbeurs voor de innovatieve
veehouderij (Holland paviljoen)

EU
Duitsland

19 - 28 januari 2007

Frankrijk

22 - 26 oktober

Nederland

31 oktober – 3 november

Polen

23 - 27 oktober

Verenigd Koninkrijk

18 - 21 maart 2007

Internationale Grüne Woche te Berlijn, algemene landbouwbeurs
(nationale presentatie)
Fruit Logistica te Berlijn, vakbeurs voor AGF en sierteelt
(partnerland activiteiten)
Biofach te Neurenberg, vakbeurs voor biologische producten
(Holland paviljoen)
SIAL te Parijs, voedingsmiddelenvakbeurs (Holland paviljoen en
LNV-businesslounge + ministands)
Hortifair te Amsterdam-RAI, internationale tuinbouw- vakbeurs
(informatiestand)
Spreekdagen (werkgebied Polen, Letland, Litouwen)
te Den Haag, Meppel, Eindhoven
IFE07 te Londen, voedingsmiddelenvakbeurs (Holland paviljoen)

Roemenië

Week 1 november

Tuinbouwseminar tijdens IndAgra-beurs te Boekarest

Rusland

4 - 8 december

Spreekdagen (werkgebied Rusland, Kazachstan, Oezbekistan,
Wit-Rusland) te Den Haag, Meppel, Eindhoven.

8 - 10 februari 2007
15 - 18 februari 2007

A. Veldhuizen MBA
070 37 8 47 17
LNV-bureau
0044 20 75 81 52 76

Overig Europa

Midden-Oosten/Afrika
Dubai

19 - 22 februari 2007

Gulfood te Dubai, voedingsmiddelenvakbeurs (Holland paviljoen)

Ethiopië

21 - 23 maart 2007

Marokko

7 - 10 december

Turkije

6 - 10 november

Hortiflora, te Addis Abbeba, vakbeurs voor de bloemen-,
groente- en fruitteelt (Holland paviljoen en seminars)
Sifel te Agadir, vakbeurs voor de toelevering van de groenteen fruitteelt (Holland paviljoen)
Spreekdagen (werkgebied Turkije, Israël, Palestijnse Gebieden)
te Den Haag, Meppel, Eindhoven
International Food Fair te Istanbul, vakbeurs voor de voedingsmiddelenindustrie (informatiestand)
Growtech te Antalya, tuinbouwvakbeurs
(Holland paviljoen + seminar)

22 - 26 november
30 november - 3 december

september 2006

Onder dit motto werkt het Ministerie van LNV aan veilig,

maatschappelijk verantwoord ondernemen als uitgangspunt.

verantwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur.

LNV heeft anderen nodig om dit te realiseren. Alle betrokkenen

Het platteland moet economisch gezond blijven, met behoud

moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Transparante

van landschap en cultuur. Ten slotte wil LNV de internationale

besluitvorming is daarbij voorwaarde. LNV geeft richting,

concurrentiekracht van de agrarische sector versterken, met

stelt waar nodig kaders, stimuleert en financiert.

