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• Platform Agrologistiek: het initiatief ligt bij de ondernemer
• Global Reporting Initiative: MVO meetbaar maken
• Ierland: blik op de levensmiddelenmarkt

Foto van de maand

Een foto zegt soms meer dan duizend woorden. En dan vooral foto’s die vooruitstrevende staaltjes agri-techniek laten zien.
Stuur uw beste foto op en omschrijf kort waarom deze de titel ‘foto van de maand’ verdient. E-mail: s.h.hoff@minlnv.nl

De Marokkaanse coöperatie
Azro draagt haar steentje bij aan
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Azro automatiseert
bewust niet verder en creëert
daarmee werkgelegenheid. Het

is de tomaat. Alle plantages zijn
EurepGAP gecertificeerd.
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houdt in dat wordt gestreefd naar versterking
agro blijkt dat de focus ligt op de landbouw- en
voedingssector. Ketens verwijst naar een perspectief
dat de gehele agrofood-kolom omvat, te weten van
primaire sector tot aan de consument.

Platform Agrologistiek:

Het initiatief ligt bij de ondernemer
Nederland is een vooraanstaand land op het gebied van de
agribusiness en dat willen we graag zo houden. Onze agrarische
historie heeft voor deze positie een stevige basis gelegd en we
kunnen de ontwikkelingen goed bijbenen. Om die rol binnen de
mondiale voedselvoorziening en in combinatie met de toenemende
milieuvoorschriften, hogere energierekeningen en opkomende
internationale concurrentie te blijven vervullen, is optimale
agrologistiek het middel om op koers te blijven. Eén op de drie
vrachtwagens gaat de weg op met een agro-lading. Met een dreigend
verkeersinfarct is het echt één minuut voor twaalf.

de consument moeten bereiken. Optimale
logistiek is van het grootste belang. Kijk naar
het wegvervoer, dat werkelijk dreigt vast te
lopen. Eén op de drie vrachtwagens vervoert
ons belangrijke exportproduct, afkomstig
uit de agribusiness. Het belang van perfecte
logistiek neemt in de nabije toekomst alleen
maar toe. Daarbij zijn de kernwoorden clusteren, verbinden en regisseren. Clusteren om
verschillende productie-eenheden dichter
bij elkaar te brengen, transport te minimaliseren en bijvoorbeeld te laten profiteren
van elkaars afvalstromen. Verbinden om
noodzakelijk transport te vergemakkelijken.
En regisseren omdat veel stromen wel degelijk gecombineerd kunnen worden maar dat
slechts doen als er coördinatie aan vooraf

Transport en directe ver doorgevoerde

bedrijfsleven. Het gaf de aanzet voor de Visie

gaat. Nieuwe agrologistieke concepten zijn

samenwerking tussen bedrijven zijn essen-

Agrologistiek die werd gepubliceerd door de

noodzakelijk maar worden niet van nature

tiële aandachtspunten bij het nastreven van

ministeries van Landbouw, Natuur en Voed-

ontwikkeld.

het logistieke ideaalbeeld. Elke beweging

selkwaliteit en Verkeer en Waterstaat. De

verhoogt de prijs en vermindert de versheid

aandacht is niet alleen gericht op efficiënt

Het Platform is een netwerkorganisatie. Wij

van het eindproduct. Dat zijn precies de

transport maar meer nog op het minimalise-

delen geen subsidie uit, wij coördineren

maatstaven voor de waardering voor de pro-

ren van transport in de productie- en verwer-

de initiatieven. We zijn het oliemannetje

ducten: hoe goed zijn ze en hoe voordelig?

kingsfase. Het Platform Agrologistiek kreeg

dat een idee soepel tot ontwikkeling kan

Het Platform Agrologistiek werd een aantal

de taak toebedeeld de visie in praktijk te

brengen. Daarom is het van het grootste

jaren geleden opgericht door overheid en

brengen en initiatieven uit het bedrijfsleven

belang dat het bedrijfsleven met wensen,

te helpen realiseren.

suggesties, ideeën en plannen naar ons toe

Het Platform Agrologistiek is een eerste

tementen, lokale overheden, alle kennisin-

aanspreekpunt. Voorzitter Frans Tielrooij

stituten en verder alle noodzakelijke partijen

benadrukt: “Het Nederlandse agrocluster

aan tafel. Want wij weten wie we moeten

geldt als toonaangevend in de wereld en kan

hebben, we enthousiasmeren deelname en

komt. Dan heb je met één contact de depar-

Voorzitter van het Platform Agrologistiek,
Frans van Tielrooij.

in principe elke vorm van concurrentie aan.

sturen aan op samenwerking en projectont-

Maar het draait met name om verse produc-

wikkeling. Informatie uitwisselen, ervaring

ten die tegen een concurrerende prijs op tijd

delen en hulp bieden om knelpunten vrij te

www.agrologistiek.nl
www.duurzamelogistiek.nl
Via de websites worden tal van publicaties en rapportages aangeboden. Naast het
overzicht van de deelnemende partijen krijgt u inzicht in tal van subsidieregelingen, het
belang van een optimale agrologistiek en het huidige kennis-niveau rond dit thema. Er
is een uitgebreid informatiepakket te downloaden, de meest recente initiatieven worden
besproken (waarop door geschikte nieuwe partners kan worden ingespeeld!) en iedereen kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De sites spelen een centrale rol voor iedere
belanghebbende die naar nieuwe wegen zoekt en partners wil vinden.
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Voor meer informatie over het Platform
Agrologistiek: Lucie Wassink, secretaris
Platform Agrologistiek, telefoon 070 3785043, e-mail j.c.l.wassink@minlnv.nl
www.agrologistiek.nl

‘

www.binnenvaart.nl

De agribusiness moet,
in het eigen belang,
met initiatieven komen

’

www.agriporta7.nl
www.panteia.nl
www.duurzamelogistiek.nl
www.eiwitcorridor.nl
www.crow.nl
www.incodelta.nl

teelt vanuit grootschalige glastuinbouw, verwerking, opslag en distributie in een gebied
samengebracht. Dit project wordt door
verschillende factoren in de kaart gespeeld.
De ligging in de zonzekere zone, met het IJsselmeer aan de oostzijde, verzekert Agriport
A7 van een hogere lichtopbrengst (+ 8%).
Gecombineerd transport van diverse artikelen levert tal van voordelen op. De besparing
in kilometers is aanzienlijk, de uitstoot van
CO2 minimaliseert en Europese distributiepunten zijn snel bereikbaar. 90% van de
tomaten en 95% van de paprika’s worden
geëxporteerd en die artikelen zijn van hoge
kwaliteit en concurrerend geprijsd, mede
door de logistieke winst die wordt geboekt.
Dat de werkgelegenheid in het gebied een
nieuwe impuls heeft gekregen stemt de
lokale overheden positief. Het project
Anton Hiemstra, initiatiefnemer van

maken, dat is waar het om gaat als je een

ontstaan, die door elke participant binnen

efficiëntere agrologistiek wilt bevorderen

het agrocluster kan worden benut. Samen

om verser, sneller en schoner te werk te

met de deelnemers informeert het Platform

gaan.”

breeduit over diverse veelbelovende pro-

Agriport A7.

jecten. Nog teveel ondernemers zetten de

Winst uit logistiek

analyse van kansen en bedreigingen om in

In het Platform Agrologistiek zijn naast de

solitaire activiteiten, terwijl een gezamenlijk

ministeries van LNV en V&W ook die van

georganiseerde aanpak veel meer profijt

EZ en VROM en een aantal branchegerichte

oplevert. Dat bewijst een groeiend aantal

organisaties, productschappen en kennisin-

projecten dat perfect laat zien waar de winst

stituten vertegenwoordigd. Tevens is er een

zit.

zeer nauwe samenwerking met het ‘Innovatieprogramma Duurzame Logistiek’. Daar-

Het Platform Agrologistiek is nu vier jaar

mee is binnen het Platform de basis gelegd

actief en heeft vele projecten de nodige

voor daadkracht om initiatieven onmiddellijk  

support gegeven. Toonaangevend is het initi-

bespreekbaar te maken en de noodzakelijke

atief van Anton Hiemstra, die met zijn Hiem-

partijen binnen een innoverend project

stra BV aan de basis staat van Agriport A7

te halen. Feitelijk is zo een unieke samen-

in de Noord-Hollandse Wieringermeer. Met

werking tussen overheid en bedrijfsleven

steun van het Platform Agrologistiek worden
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met optimale
‘Alleen
samenwerking bereik je
optimale logistiek
’
is inmiddels bewezen succesvol en wordt

trein en boot en wat dichtbij blijft gaat over

uitgebreid met de volgende fase.

de weg. De exporterende agribusiness kan

Het Platform Agrologistiek organiseerde in

daarop inspelen door met kortgesloten

maart van dit jaar een excursie naar

logistieke circuits aansluiting te vinden

Agriport A7, waarbij Anton Hiemstra nog

op diversiteit in transportmogelijkheden

eens benadrukte dat ondernemers voor

biedende distributiecentra. Die aansluiting

dergelijke initiatieven het voortouw moeten

moet er komen, want de concurrerende lan-

nemen maar daarbij wel coördinerende

den zitten niet stil. De wet van de remmende

steun verdienen: “Agriport A7 is van onder-

voorsprong, in ons geval op basis van een

nemers, voor ondernemers. Je hebt dan

tradi-tioneel opgebouwde logistiek, geeft

wel met eigenzinnige mensen te maken,

aan dat men in zich snel ontwikkelende

Leden van het Platform

allemaal druk bezig met hun belangen. Het

landen met de aanpak van nieuwe projecten

Agrologistiek

Platform is juist van belang om iedere partij

een optimale logistiek als een werkzaam

Frugi Venta (Groenten en Fruit

te enthousiasmeren, de gezamenlijke eind-

instrument omarmt. Logistieke innovaties

Handelsplatform Nederland)

doelstellingen te belichten en de neuzen

worden al in de plannen meegenomen om in

EVO (Eigen vervoer en Verladers

dezelfde kant op te krijgen. Het kan ook

de praktijk de groeiende productie gunstig

Organisatie)

betrokken partijen sneller rond de tafel

te kunnen afleveren. Nieuwe wereldhan-

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

krijgen, bijvoorbeeld overheden die niet bij

delcentra ontstaan, die zich als geduchte

ForFarmers

voorbaat het belang van je initiatief kunnen

concurrenten ontwikkelen. Om onze positie

Programma Duurzame Logistiek

inzien.” Agriport A7 heeft inmiddels een

te handhaven kunnen we niet achterblijven.

Dutch Produce Association

voorbeeldfunctie, waaraan naast project-

Optimaal nuttige logistiek, binnen de pro-

Innovatienetwerk Groene Ruimte en

trekker Hiemstra de provincie Noord-Hol-

ductie als middel om een concurrerende prijs

Agrocluster

land, Grontmij, Veiling Zon, de omliggende

en bij transport en export om de versheid en

Stichting Agro Keten Kennis

gemeenten, tal van glaskwekers en toeleve-

hygiëne te garanderen. Gezien het aandeel

Productschap Tuinbouw

ranciers met grote inzet meewerken.

dat onze agribusiness heeft in de totale

Nederland Distributieland

export en de nationale inkomsten verdient

Rabobank

Voordelen voor export

de agrologistiek alle aandacht. In plaats van

Transport en Logistiek Nederland

Recente rapportages concludeerden dat

op kortstondige oplossingen te vertrouwen

Unilever NV

overkoepelende regie het transport aanmer-

moet het bedrijfsleven de lange termijn

Vereniging van Bloemenveilingen in

kelijk voordeliger kan maken. Betere en dus

bedreigingen van hogere kosten, intensie-

Nederland

minder traditionele verdeling van goederen

vere concurrentie en strengere milieueisen

ZON Fruit and Vegetables

ontlast de toenemende chaos op de weg en

zien als een uitdaging om kansen te creëren.

Bureau Rijn- en Binnenvaart

levert kostenbesparing op. Het onderzoeks-

Het Platform Agrologistiek motiveert om de

Koninklijk Nederlands Vervoer

instituut NEA Transportonderzoek en Oplei-

afwachtende houding om te zetten in een

Provincie Zuid-Holland

ding constateerde al dat de binnenvaart een

actieve. Nu moet de agribusiness de juiste

Ministerie van Economische Zaken

herwaardering verdient als transporteur

inzet tonen en met de nodige initiatieven

Ministerie van VROM

van havens naar regio’s. Maak evenwichtig

komen. Het gaat namelijk om het succes in

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

gebruik van alle voor handen zijnde trans-

de snel naderende toekomst.

Ministerie van LNV

portmiddelen, is het credo. Wat ver gaat
kiest vliegtuig, wat Europa in moet, kiest
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Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
Frits H. Emmerik

Een maandelijkse rondgang
langs de Nederlandse agri-vloer

De rondgang…
Chris Beelen

oprichter en directeur van Hotraco Agri BV:
“Simpel gezegd maken wij systemen voor klimaatregulering en het voeren van dieren. Dat doen we overal ter
wereld, voornamelijk voor varkens en pluimvee. Maar we
‘tellen’ ook de eieren van kippen. Daarnaast houden we
ons bezig met bewaartechnologie van aardappelen, uien
en penen. Voordat die verder verwerkt worden moeten ze
immers bewaard worden met behoud van kwaliteit.
Mijn vader hield vroeger kippen en varkens, ik ben dus een

Column
Siem Korver
Toekomst
Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid en
de dierlijke sector

echte boerenzoon. Maar ik ben toch elektrotechniek gaan

In mei heeft EU-Commissaris Fischer Boel haar plannen gepresenteerd voor

studeren. Sinds 1982 houd ik me puur bezig met marke-

de zogenaamde ‘Health Check’. Dit is in feite een tussentijdse evaluatie van

ting. Ik zeg altijd ‘it’s better to have a market than to have

de ingezette hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

a mill’.”

van 2003. De voorgestelde wijzigingen gaan voornamelijk over vereenvoudigingen in de regelingen, de marktinstrumenten zoals een verhoging van de

Hotraco Agri bestaat sinds 1974. In 1984 is het bedrijf  

melkquota en het beleid voor de plattelandsontwikkeling.

gestart met export. Eerst richting Duitsland en de grensgebieden en tegenwoordig zit Hotraco Agri alweer zo’n vijf  

Het bijzondere aan de voorstellen is dat er weinig aandacht besteed wordt

jaar in China. Beelen vertelt: “We hebben daar een eigen

aan de toekomst. Wat is er namelijk aan de hand? Het huidige GLB loopt af in

vestiging en richten ons op de aardappelsector. Er is daar

2013 en dit betekent dat de aankomende jaren juist gebruikt zouden moeten

een enorme vraag naar de verwerking van aardappelen.

worden om een transitie naar de periode vanaf 2013 te bewerkstelligen. Dit

Niet zo gek als je bedenkt dat China de grootste producent

betekent dat we nu al zouden moeten anticiperen op de toekomst.

is van aardappelen. Maar ook de vraag naar varkensvlees
is met 64 procent gestegen. Dat betekent dat er behoefte

Cruciaal voor de huidige en toekomstige concurrentiepositie van de agribusi-

is aan efficiënte systemen om goed te kunnen produceren.

ness in Europa is nog meer aandacht voor de duurzaamheid van de productie.

Wij weten dankzij onze jarenlange exportervaring hoe we

Een toekomstig GLB zal zich veel meer moeten richten op de ‘maatschappe-

zo’n markt moeten benaderen, hoe de relaties duurzaam

lijke prestaties’ van de land- en tuinbouw. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de

op te bouwen. Bovendien zijn we sterk in after sales. Als je

voedselzekerheid, de voedselveiligheid, het milieu, het dierenwelzijn en het

te maken hebt met levende have moet je goed werk ver-

landschapsbeheer.

richten.
Deze zaken vormen de invulling van de gemeenschappelijke ‘duurzaamheidsAan verduurzaming doen we zeker! Ventilatie kost ener-

agenda’ in Europa. De maatschappij in Europa stelt een aantal eisen aan de

gie. We proberen met minimale hoeveelheden te werken.

wijze van dierlijke en plantaardige productie en het beheer van het landschap.

We richten onze systemen zo in dat alles perfect gedo-

Hiermee onderscheidt Europa zich van de rest van de wereld. Dit vraagt een

seerd wordt. Ook het op tijd indrogen van mest zorgt voor

ondersteuning door het GLB en dit is mogelijk met de huidige instrumenten.

beperking van ammoniak emissie. En minder uitstoot is

Er bestaat een zogenaamd ‘artikel 69’. Dit artikel geeft de mogelijkheid om de

weer gunstig voor het milieu. Nederland loopt voorop

komende jaren al circa tien procent van het budget van de inkomenstoeslagen

als het gaat om dit soort zaken en het heeft ons heel wat

te gebruiken om deze duurzaamheidsagenda inhoud te geven. Dus te gebrui-

opgeleverd. Je ziet nu ook dat daar waar grote projecten

ken voor de gehele dierlijke productie – varkens, runderen en pluimvee.

opgezet worden, deze onderwerpen en dus de BV Nederland, ter sprake komt. Van kennis naar kunde met een

De conclusie is dat de huidige ‘Health Check’ van het Gemeenschappelijk

flinke dosis creativiteit. We zijn de Chinezen van Europa.”  

Landbouwbeleid gebruikt zal moeten worden om de verdere transitie naar
duurzaamheid van de dierlijke en plantaardige productie te ondersteunen.

Volgende keer:
Limseeds. Veredelt en exporteert wereldwijd aspergezaad.
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Het Global Reporting Initiative maakt MVO ook voor agribusiness meetbaar

Maatschappelijk verantwoord
Het streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen
blok aan het been maar biedt kansen om nationaal en internationaal
op vele gebieden vooruitgang te boeken. Met Nederland in de
voorhoede van de ontwikkeling dragen we de verantwoordelijkheid
op het gebied van MVO. Om te inspireren, te innoveren en te

antwoord op zou moeten geven. De vraag
naar duurzaamheid is in Nederland anders
te beantwoorden dan in Azië. Toch is er
behoefte aan een helder beeld van de activiteiten en maatregelen. Enerzijds om ervaringen te delen en desgewenst over te nemen,
anderzijds om op langere duur tot richtlijnen
en aanbevelingen te kunnen komen.

integreren.

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI),
onderdeel van Wageningen Universiteit en
Researchcentrum (WUR), heeft voor ons

MVO is een veelzijdig fenomeen en voor

met klanten, werknemers en investeerders

agrarisch bedrijfsleven een duurzaamheid-

meerdere interpretaties vatbaar. Toch blijft

verhoogt de reputatie en het concurrerend

scan op de website gezet. Daarmee kunnen

de kernomschrijving de positieve waarde-

vermogen van bedrijven. De kwaliteit van

agrarische- en foodondernemers hun eigen

creatie voor mensen, winst en de aarde

milieu, mensenrechten, sociale zekerheid

activiteiten checken, bepaalde tekortkomin-

(people, profit, planet) en een antwoord op

en ontwikkelingssamenwerking vaart er

gen aan het licht brengen en eventueel aan-

gerechtvaardigde vragen vanuit de samen-

wel bij en positieve ervaringen van actieve

passingen invoeren. Nogmaals, MVO is in

leving. Bedrijven moeten bij hun werkzaam-

maatschappelijk verantwoorde ondernemers

een innovatief stadium en heeft slechts baat

heden en met hun productie verantwoorde-

dragen bij tot een verdere verspreiding en

bij richtinggevende advisering, niet bij strin-

lijkheid nemen voor de effecten op sociaal,

acceptatie. De invulling van het zich snel ont-

gente regelgeving. Verdere ontwikkeling van

ecologisch en economisch gebied.

wikkelende MVO is niet aan stringente inter-

de verzameling activiteiten en maatregelen

nationale regelgeving gebonden. Ten eerste

onder de noemer MVO is gebaat bij initiatie-

De recente kabinetsvisie, op basis van een

heeft elk land en elk continent zijn eigen

ven, niet bij dwingende voorschriften. Maar

eerste MVO-notitie (2001) en het SER-advies

problematiek waar een voortschrijdend MVO

om zicht te krijgen op de omvang en veel-

‘De winst van waarden’, gaat uit van het
actief  en met prioriteit uitrollen van de
beginselen van MVO, zowel nationaal als
internationaal. Activiteiten om economische groei te bewerkstelligen mogen de
bekende ecologische en sociale problemen
van ‘people, planet en profit’ niet vergroten
en dienen er actief op gericht te zijn deze te
voorkomen of te verminderen. In Nederland
begint MVO een extra aanbeveling voor
diensten en producten te worden. Onze imen exporteurs en grote internationaal opererende bedrijven geven het goede voorbeeld
en vragen aandacht voor ecologische en
sociale verbeteringen. Door de consument
meer en meer te betrekken bij het belang
van MVO wordt de markt een dwingende
factor.

© GRI

Helder beeld
MVO loont. Het integreren van de verantwoordelijkheden bij bedrijfsprocessen en
productontwikkeling blijkt vruchten af te

GRI’s voorzitter Mervyn King met Prins Willem-Alexander tijdens de ‘Global Conference on

werpen. Een betere en eerlijker binding

Sustainability and Transparency’ in Amsterdam.
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ondernemen loont!

Meer informatie over MVO: Jordy van
Honk, telefoon 070 - 3785106, e-mail
j.a.van.honk@minlnv.nl
www.minlnv.nl
www.duurzaamheidscan.nl

heid van acties en de resultaten daarvan, kan

van LNV als financier. Daarin worden de

monitoring een belangrijke bijdrage leveren

algemene GRI-richtlijnen verfijnd voor en

aan de mondiale uitrol van MVO.

toegespitst op de voedselverwerkende indu-

www.globalreporting.org

strie. Nu de mondiale milieuvoorlichting

MVO = USP

Transparantie met GRI

voeding geeft aan een verhoogd consu-

Nu de positieve waarden van MVO en in het

Op internationaal niveau is het Global

mentenbewustzijn, ziet de foodsector de

verlengde daarvan het duurzaamheidbegin-

Reporting Initiative (GRI) van belang. Het

noodzaak eenduidig melding te maken van

sel de koplopers hebben bereikt en zij de

secretariaat huist in Amsterdam en de

haar omgang met maatregelen en activitei-

innovatieve kracht hebben ervaren, wordt

internationale organisatie richt zich op een-

ten op economisch, sociaal en milieutech-

de kennis breed aangereikt. De overheid

duidige duurzaamheidverslaggeving voor

nisch gebied. Net als de supplementen voor

heeft MVO en duurzaamheid inmiddels tot

alle organisaties, ongeacht omvang, sector

andere sectoren is het FPSS samen met de

speerpunt in het beleid gemaakt. Nu ont-

of locatie. De missie van GRI is het in kaart

algemene inhoud van het GRI voor de agri-

staan overal nichemarkten voor producten

brengen van maatregelen op het gebied van

business te gebruiken als kader om over de

die onder min of meer zelfs ideale MVO-

duurzaamheid en ze net zo vergelijkbaar te

duurzaamheidsprestaties van het bedrijf te

omstandigheden worden aangeboden.

maken als bijvoorbeeld de financiële verslag-

rapporteren.

Maar de doelstelling is om een veel bredere

geving van organisaties en bedrijven.

marktinvloed te verkrijgen. Het Nederlandse

Dat het GRI Amsterdam verkoos als inter-

Om de producenten bij hun behoefte aan

bedrijfsleven kan daarin een voorbeeld-

nationaal hoofdkwartier mag als een

heldere rapportage te steunen is een werk-

functie opeisen en meteen voordeel halen

compliment aan onze inzet worden gezien.

groep in het leven geroepen om het supple-

uit MVO als unique selling proposition.

Het algemeen onderschrijven door de

ment te ontwikkelen. Daarmee kunnen op

Dat wereldwijd als doelstelling MVO wordt

Nederlandse overheid van het belang van

termijn de hoofdthema’s voor de sector wor-

nagestreefd betekent immers een uitdaging

MVO en een heldere verslaglegging waren

den behandeld. De industrie rond primaire

voor ondernemers die dichtbij het vuur zit-

belangrijke factoren, evenals de aanwezig-

en verwerkte agrarische producten, vis,

ten en die vanuit de overheid op optimale

heid van hoofdkantoren van onder andere

vlees, gevogelte, dranken, voedingsingre-

ondersteuning en nuttige informatie kunnen

Greenpeace en Amnesty International en

diënten en – supplementen krijgt ermee

rekenen. Voor de agrarische sectoren is dit

vele beursgenoteerde ondernemingen en

te maken. Het GRI zal met de producenten

een uitgelezen kans. Met name het ministe-

internationale financiële instellingen.

overleggen over de invulling, invoering en

rie van LNV biedt informatie en ondersteu-

Het GRI richt zich met een omvangrijk net-

uitvoering van het supplement. Voor de ver-

ning om tot het etiket ‘MVO’ te komen. Niet

werk van deskundigen op samenwerking

schillende producten en productiemethoden

erkend, want de ontwikkeling is nog in een

tussen alle betrokkenen. Door de verslag-

krijgt de sector de gelegenheid wensen ter

eerste stadium en moet ruimte krijgen om

geving van het MVO en duurzaamheidmaat-

tafel te brengen en zo in gezamenlijk overleg

met inbreng vanuit de hele markt tot volwas-

regelen te structureren worden deze voor

tot een eensluidend en werkzaam eindresul-

senheid te komen. Dat geeft ondernemers

iedereen inzichtelijk en vergelijkbaar en dat

taat te komen. Bij de ontwikkeling van het

ook de kans om naar eigen activiteiten te

bevordert zowel de voortgang als de brede

supplement zijn Nestlé (Zwitserland), Bunge

kijken en ze aan de hand van MVO-indicato-

acceptatie. Leren van elkaar staat voorop. De

(Brazilië), Danisco (Denemarken), Green

ren te beoordelen en zo nodig te verbeteren.
Juist nu is het van belang extra aandacht te

gewenste transparantie helpt bedrijfsleven,

Mountain Coffee Roasters (VS), General Mills

werknemersorganisaties, maatschappelijke

(VS), Interface Trading (Senegal), Archer

richten op de p’s van people, profit en pla-

organisaties, beleggers en financiële advi-

Daniels Midland (VS), Tyson Foods (VS),

net. U heeft er niet alleen invloed op maar

seurs om de ontwikkelingen in versneld

Young’s Seafood (VK) en Wilmar (Singapore)

ook profijt van. Nu of straks.

tempo voort te zetten. Inmiddels geven ruim

betrokken. Ook WWF, Children Advocacy

duizend organisaties in 60 landen aan de

(Pakistan), IUCN, IFAT (International Fair

Voor meer informatie over GRI en het Food

GRI-richtlijnen te onderschrijven en te benut-

Trade Organization), specialisten van de

Processing Sector Supplement bent u bij

ten.

New York University, EIRIS (Ethical Invest-

Koen Boone (koen.boone@wur.nl ) aan het

ment Research), FNV Bondgenoten, IFAP

juiste adres.

Ontwikkeling VGI Supplement

(International Farmers Association), CIWF

Momenteel is het Food Processing Sector

(Compassion in World Farming) en investeer-

Supplement (FPSS) volop in ontwikkeling

der Credit Agricole (France) adviseren bij de

met LEI als consultancy en het ministerie

totstandkoming.

Frits H. Emmerik
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Kansen voor exporteurs van levensmiddelen

‘Uitzonderlijke economische
Ierland ligt zo dichtbij en toch weet men over het algemeen niet heel
erg veel van deze republiek die al sinds 1973 lid is van de Europese
Unie. Feit is dat Ierland de snelst groeiende bevolking van Europa
heeft, en de bevolking steeds meer te besteden heeft. En dat betekent
dat er kansen liggen voor Nederlandse levensmiddelenexporteurs.
Een reis door het land ondersteund door feiten en cijfers.

delde inkomen per bedrijf (exclusief uit
ander inkomen dan landbouw) was in 2006
16.405 tot 39.520 euro.
Net als Nederland, is de Ierse agrarische
sector zeer export georiënteerd. De belangrijkste agrarische sector is de rundveehouderij, gevolgd door de zuivelsector. Deze
vertegenwoordigen 55% van de totale landbouw output. De Ierse overheid stimuleert
de groente- en fruitproductie die momenteel
enigszins achterblijft. De totale export van

De Republiek Ierland heeft ruim 4 miljoen

Landbouw speelt een beduidende rol in

Ierse levensmiddelen en frisdranken groeide

inwoners waarvan 60% woonachtig is in de

de Ierse economie. Zo’n 5% van het GDP

in 2007 met 5% tot een recordwaarde van

steden. Dublin is het grootst met 1,9 miljoen

gaat naar landbouw. De landbouwsector

8,62 miljard euro.

inwoners. Ierland is verdeeld in graafschap-

levert 6% van de totale werkgelegenheid

pen, waarvan 26 de Republiek Ierland vor-

in Ierland. Ongeveer 4,3 miljoen hectare

De Ierse economie is de laatste jaren

men en de andere zes de provincie Noord-

grond van de totale landoppervlakte van

getransformeerd van landbouw naar een

Ierland die deel uitmaakt van het Verenigd

6,9 hectare, wordt voor landbouw gebruikt.

moderne kennisgerichte economie, die zich

Koninkrijk. Op het gebied van welvaart staat

Ongeveer 80% van de landbouwgrond (3,4

concentreert op dienstverlening en hightech

Ierland op de derde plaats binnen de OESO.

miljoen hectare) is grasland. Grazend vee

industrieën en afhankelijk is van de handel,

Engels is vanzelfsprekend de hoofdtaal hoe-

neemt 11% (0,5 miljoen hectare) in beslag is

industrie en investeringen. De industriële

wel het Gaelic (Iers) nog door 10% van de

en 9% (0,4 miljoen hectare) is bestemd voor

sector is op dit moment de leidende sector

bevolking bijna dagelijks wordt gesproken.

de teelt van gewassen. Ierland heeft volgens

en vertegenwoordigt 46% (in 2007) van het

De bijbehorende Gaelische cultuur vormt

de laatste telling in 2005 132.700 landbouw-

bruto nationaal product.  

een belangrijk onderdeel van de Ierse natio-

bedrijven. De gemiddelde grootte van een

nale identiteit.

landbouwbedrijf is 31,8 hectare. Het gemid-

De economische groei vertegenwoordigde
van 1995 tot 2000 een relatief hoog gemiddelde van 10%. Deze economische periode
van hoge welvaart, ook wel de jaren van
de Keltische Tijger genoemd, hebben de
bevolking een stuk welvarender gemaakt
met een inkomen dat boven het Europese
gemiddelde ligt. De laatste jaren is de economische groei wat vertraagd en wordt Ierland
geconfronteerd met sterke prijsstijgingen
en een inflatie die nauwelijks daalt (5%; de
hoogste in de eurozone). Ierland is dan ook
momenteel het duurste land in de eurozone,
gevolgd door Finland. Het BNP per inwoner
in Ierland was 31.903 euro in 2005.
De uitzonderlijke Ierse economische groei
kan toegeschreven worden aan de Europese
steun van cohesiefondsen, maar ook andere
elementen hebben hiertoe bijgedragen.
Ierland heeft een jonge, goed opgeleide

De vernieuwde Superquinn, de supermarktketen die tot 2005 eigendom was van de Quinn familie.

bevolking, een dynamisch beleid voor het

Het is nu een dochteronderneming van Select Retail Holdings Limited.

aantrekken van buitenlandse investeringen
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groei in Ierland’
Kansmakers...
en een voordelig belastingsysteem. De over-

Potentiële geïdentificeerde kansmakers voor de import van Nederlandse producten zijn:

heid bevordert de buitenlandse investeringen onder meer door een aantrekkelijk ven-

Groenten en Fruit

nootschapsbelastingtarief van 12,5% voor

Ierland is voor de fruitconsumptie afhankelijk van import. Vanwege het gematigde kli-

bepaalde industriële productiebedrijven en

maat moet Ierland alle tropische, citrus en andere groenten en fruit buiten het seizoen

internationaal dienstverlenende bedrijven.

importeren. Vooral in de fruitsector liggen groeikansen, omdat de Ierse fruitconsumptie

Er zijn ruim 60 bedrijven met Nederlandse

per persoon op de helft van dat van de andere lidstaten ligt.

connecties in Ierland gevestigd waaronder
de Rabobank, ING, Nutricia en Unilever. De

Frisdranken en vruchtensap

Murphy Brouwerij in Cork opereert onder de

De grootste groei voor de toekomst wordt verwacht in de verse vruchtensappensector.

naam Ierland Heineken.

De gearomatiseerde (met vruchtensap) bronwatersector heeft al een belangrijke toename vertoond en groeit nog steeds. Zo neemt ook de energie- en sportdrankjesverkoop

De laatste jaren hebben meer dan 100 multi-

toe. De concurrentie is echter groot.

nationals op het gebied van de voedingsmiddelen- en drankindustrie zich in Ierland

Babyvoedsel

gevestigd om vanuit Ierland de Europese

Vergeleken met het jaar 2006 groeide in 2007 de markt voor babyvoedsel met 13,2% tot

handelstransacties te kunnen verrichten.

een waarde van 75 miljoen euro per jaar.

Nederland nam in 2006, na het Verenigd
Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland,

Koffie

België en Frankrijk, de zesde plaats in voor

Hoewel het koffiegebruik achter ligt op het Europese gemiddelde, is door het ontstaan

wat betreft de totale export vanuit Ierland.

van een cafécultuur in Ierland de belangstelling voor gespecialiseerde vriesgedroogde

De invoer vanuit Ierland naar Nederland van

verse koffie, ook voor thuisgebruik toegenomen.

agrarische producten bedroeg in 2006 ruim
444 miljoen euro. In 2007 wordt de waarde

Bier

geschat op bijna 418 miljoen euro. Dit is een

Ierse groothandelaren zijn voortdurend op zoek naar nieuwe geïmporteerde merken bier

afname van 6%.

in flessen en blikjes. Ook hier is de concurrentie hevig.

Nederland staat na het Verenigd Koninkrijk,

Zoetwaren

de Verenigde Staten en Duitsland op de

De Ierse consument kiest voor duurdere producten. Geïmporteerde luxe merken zijn

vierde plaats als importhandelspartner van

populair en blijven nieuwe afzetmarkten vinden. Ierland is één van de grootste consu-

Ierland. De uitvoer vanuit Nederland naar

menten van chocolade in de wereld.

Ierland van agrarische producten bedroeg in
2006 bijna 674 miljoen euro. In 2007 wordt

...en een bedreiging

de waarde geschat op 769 miljoen euro,

Hoge kosten van zeevracht verkleinen de winstmarges voor zowel de import als de export

een groei van 14,1 %. Dit is een opvallende

van producten. Met ruim vier miljoen inwoners is de marktomvang betrekkelijk klein.

stijging in waarde van export van planten,
(varkens)vlees en (wei)producten.

Levensmiddelenmarkt

levensstijl, waarbij steeds meer vrouwen

een internationale keuken zijn er in over-

werken, groeit de omzet uit kant-en-klaar

vloed. Vooral wordt een groeiende belang-

De totale Ierse levensmiddelenmarkt

maaltijden gestaag. Hoewel het thuis berei-

stelling voor de Oosterse keuken, voor

behaalde in 2006 een omzet van 17,8 miljard

den van maaltijden nog de regel is, is de

Indisch, Chinees, Thais en Japans voedsel

euro, met een totale exportwaarde van 7,5

groei in kant-en-klaarvoedsel kenmerkend

waargenomen. ‘Take-aways’ en ‘fast food’

miljard euro. In 2007 is de export van levens-

voor dit land met zijn jonge bevolking en de

restaurants zijn talloos.

middelen en drank vergeleken met 2006 met

toename van éénoudergezinnen. Vergeleken

De Ierse markt staat open voor nieuwe

5% toegenomen tot een recordwaarde van

met de jaren negentig toen 20% van het

ideeën op levensmiddelengebied. Een

8,6 miljard euro. De EU is het belangrijkste

voedsel buitenshuis geconsumeerd werd, is

gezond dieet wordt zeer belangrijk geacht.

afzetgebied voor de sector. Door de sterk

het percentage gestegen naar 35% in 2007.

Obesitas en gezondheidsaspecten zijn

gestegen inkomens, een veranderende

Uit eten gaan blijft populair. Restaurants met

onderwerpen die momenteel voortdurend
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Relevante websites:
An Bord Bia, het Ierse levensmiddelen
productschap, geeft nuttige informatie
voor de potentiële exporteur op de
website:
www.bordbia.ie
Food Safety Authority of Ireland:
www.fsai.ie
Department of Agriculture:
www.agriculture.gov.ie

Die Ierse markt biedt goede kansen voor de afzet van Nederlandse producten.

in de belangstelling staan. De consument

op de Ierse markt. Deze ontwikkeling wordt

spotten. En heel belangrijk: vergelijk Ierland

wil functional food producten met een lager

met argwaan gevolgd, want men vreest dat

vooral nooit met het Verenigd Koninkrijk.

vet/zout/suikergehalte en is eveneens zeer

de werkloosheid zal toenemen als gevolg

geïnteresseerd in biologische producten.

van het inkoopbeleid van de buitenlandse

Hoewel de Ierse markt klein is, biedt Ierland

Levensmiddelen uit andere EU-landen, zowel

ketens. De kreet ‘buy Irish’  wordt steeds

goede kansen voor de afzet van Nederlandse

vers als verwerkt, zijn bijna overal verkrijg-

meer gehoord.

producten. De Nederlandse exporteur zou
zich moeten richten op de hoofdstad Dublin

baar. De Ierse consument kiest net zoals in
andere lidstaten steeds meer voor kwaliteit

Praktische tips

en onmiddellijke omgeving waar alle grote

bij het inkopen van levensmiddelen en is

Het zakelijk contact verloopt over het alge-

supermarktketens geconcentreerd zijn en

bereid daarvoor ook wat meer te betalen.

meen informeel. Het is gebruikelijk om

zich moeten concentreren op het leggen

Een andere belangrijke ontwikkeling is het

elkaar met de voornaam aan te spreken

van contacten met de inkopers van de grote

brede assortiment van levensmiddelen en

vanaf de eerste ontmoeting. Dit wil niet

supermarkten. De hoge groeicijfers, gekop-

dranken in de winkels bij tankstations en het

zeggen dat het gemoedelijk zaken doen

peld aan een jonge koopkrachtige bevolking

verschijnsel van supermarkten die 24 uur,

is. Ieren zijn scherpe onderhandelaars. Het

en eenheid van munt met de Eurozone lan-

zeven dagen per week open zijn. Daarnaast

spreekt vanzelf dat een goede kennis van het

den, maakt Ierland een aantrekkelijke markt

winnen de ‘farmers markets’ aan populari-

Engels onmisbaar is. Waar ook rekening mee

voor Nederlandse producten. Vooral pro-

teit.

gehouden moet worden is om zelf het initia-

ducten met toegevoegde waarde van hoge

tief te nemen en niet te wachten tot de Ierse

kwaliteit, zoals luxe producten, functioneel

Distributiekanalen

contactpersoon dat doet. En indien daadwer-

voedsel en biologische producten vallen bij

Net zoals in het Verenigd Koninkrijk vindt de

kelijk interesse getoond wordt, aarzel dan

de Ieren in de smaak.

verkoop van levensmiddelen voornamelijk

niet onmiddellijk naar Ierland af te reizen.

plaats in de grote supermarkten. Dit zijn

Zonder regelmatige bezoeken aan Ierland

naar orde van grootte, de Musgrave Group,

zijn de kansen om zaken te doen bijna nihil.

Margreet Page-Roberts, LNV-afdeling Londen

de Britse supermarktketenTesco, Dunnes Sto-

Vergeet ook de sterke Ierse cultuur niet.

Bronnen:

res, Spar Ireland en Superquinn). Maar ook

De joviale Ieren stellen het niet op prijs als

EVD, LEI, Euromonitor, CSO (Central Statistics Office Ireland)

de Duitse discounters Aldi en Lidl zijn actief

een buitenlander met hun land zou durven
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Het Ministerie van Landbouw heeft ruim 50 LNV-

Kort graag...
11 vragen aan Bart Vrolijk,
LNV-Raad Brazilië

afdelingen in evenzoveel landen. Elke maand maken
we kennis met een van onze verre medewerkers.

driemaal met mij meeverhuisd

er langzaamaan wel verande-

mooie(re) bloemen en planten

naar een land waar ze de taal

ring in. Daarentegen zijn de op

voor consumenten.   

niet sprak. Dat vergt de nodige

export gerichte landbouwbedrij-

aanpassingen en energie om er

ven zich goed bewust van het

Welk lokaal gerecht is uw

Wat zou u doen als u dit werk

weer een taal (ditmaal Portu-

belang van duurzaamheid. Als

absolute favoriet?

niet deed?

gees) bij te leren en een netwerk

voorbeeld geldt de Braziliaanse

Men eet hier veel rijst en bruine

Ik mag graag een beetje kok-

op te bouwen.

sojasector die heel actief is in

bonen, niet echt mijn favoriet.

kerellen, maar chef-kok? Nee.

de Round Table on Responsable

Dan liever regelmatig een Brazi-

Ik heb met plezier diverse inter-

Welke sector laat hier absoluut

Soy, en probeert tot internatio-

liaanse BBQ met een overdaad

nationale functies gehad op het

kansen liggen?

nale afspraken te komen over

aan mals rundvlees. Daarbij mag

brede werkterrein van landbouw

Gelukkig hebben veel Neder-

duurzame sojateelt.

een goede caipirinha natuurlijk

en handel. Het zou dus vast iets

landse bedrijven de landbouw-

in die richting zijn.

potentie van Brazilië al ontdekt.

Wat kan er op uw werkterrein

niet ontbreken.

Maar de Nederlandse zuivel-

beslist beter?

Met wie zou u een avond op

Wat moet iedereen weten over

giganten en de kassenbouwers

Importprocedures voor vooral

stap willen?

Brazilië?

zouden hier naar mijn mening

plantaardig materiaal vergen

Toen we nog in Den Haag woon-

Dat dit land groter is dan Europa

beter gebruik kunnen maken

hier veel tijd. Soms duurt het

den, voetbalde ik elke maan-

en meer dan 3500 vliegvelden

van koopkrachtontwikkeling

een paar jaar voordat een aan-

dagavond op het Scheveningse

telt. En dat Brazilianen altijd ‘ja’

van delen van de bevolking, die

vraag wordt goedgekeurd. Ik

strand. Dat mis ik wel, en ik zou

zeggen, ook als ze ‘nee’ bedoe-

tezamen meer consumenten

probeer de Braziliaanse collega’s

graag na afloop van zo’n wed-

len. Het kost tijd om door te krij-

heeft dan Duitsland en Frankrijk

ervan te overtuigen dat een

strijd napraten onder het genot

gen wanneer ‘ja’ ook echt ‘ja’ is.

samen.      

soepelere import ook in hún

van een biertje.

belang is, doordat bijvoorbeeld
Wanneer denkt u “dit is een

Hoe staat het met duurzaam

de plaatselijke opkweek van

Uw sleutelwoord voor de

mooie dag”?

ondernemen in Brazilië?

Nederlands uitgangsmateriaal

toekomst?

Dagelijks. Ik heb een fijne baan

Op de lokale markt is duurzaam-

hier zorgt voor werkgelegen-

Het is beter vrolijk te zijn dan

in een land met vriendelijke

heid nog niet zo’n issue, al komt

heid, toegevoegde waarde en

Vrolijk te heten.

mensen en een overweldigende
natuur. En als ik zie hoe ons 2jarige dochtertje Sofia elke dag
met plezier – in uniform - naar
haar Braziliaanse kleuterschooltje gaat, ben ik een gelukkig
mens.
Wat is uw grootste ergernis?
Sommige Brazilianen kunnen
enorm rochelend hun neus
ophalen. Dat komt trouwens in
alle lagen van de bevolking voor.
Als je net naast zo’n iemand zit
op een binnenlandse vlucht, dan
is het een lange reis.
Voor wie heeft u
bewondering?
Voor mijn vrouw Alexandra.

V.l.n.r.: Frederica Heering, Landbouwassistente (werkzaam op het Consulaat Generaal in São Paulo), Bart Vrolijk,

Ze is in de afgelopen tien jaar

LNV-Raad, Carla Stoet, Administratief Medewerkster.
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Korte berichten uit het buitenland

Afrika
Ethiopië

land die van deze regens afhanke-

LNV-afdeling Addis

lijk zijn voor hun voedsel, zijn in

Abeba

toenemende mate aangewezen op
voedselhulp. Schattingen lopen uit-

Droogte

een van 4 tot 5 miljoen mensen die

De zogenoemde ‘Belg’ regens van

potentieel extra hulp nodig heb-

Hiervan zal het merendeel ook aan-

doordat organisaties als het World

februari tot en met april zijn dit

ben. Dit is naast de ruim 7 miljoen

gewezen zijn op ondersteuning als

Food Programme (WFP) meer geld

jaar op veel plaatsen achterwege

mensen die deelnemen aan het

gevolg van droogte. De hoge voed-

kwijt zijn voor de aankoop van hun

gebleven. Een aantal delen van het

Productive Safety Net Programme.

selprijzen bemoeilijken de situatie,

voedsel.

Korte berichten uit het buitenland

Mexico

wordt ter waarde van ruim 773

LNV-afdeling Mexico

miljoen euro aan vis geïmporteerd.
De belangrijkste producten van de

Amerika

Potentieel visproductie

Mexicaanse visindustrie zijn onder

Gezien het aanwezige potentieel

andere sardientjes, garnalen,

staat Mexico met 1,4% en een 17e

tonijn, mojarra, intkvis, oesters,

plaats laag op de ranglijst van vis-

karper en haai. De aquacultuur van

productielanden. De jaarlijkse vis-

vis en garnalen groeit, maar er is

consumptie in Mexico bedraagt

nog ruimte genoeg voor nieuwe

12,8 kilogram per capita. Om aan

initiatieven.

de binnenlandse vraag van 1,5
miljoen ton te kunnen voldoen,

Korte berichten uit het buitenland

Japan

heid geen instrumenten in handen

LNV-afdeling Tokyo

om Japanse bedrijven ertoe te
dwingen hun C02-uitstoot te ver-

Azië

Etikettering CO2-uitstoot
Het Japanse ministerie van Economie, Handel en Industrie (METI)
heeft plannen om met ingang van
het fiscale jaar 2009, dat begint op
1 april 2009, op experimentele basis
de C02-uitstoot bij de productie

China

ring van een PUM-missie door een

LNV-afdeling Peking

Nederlandse expert wil men vaak

levensbehoeften op de etiketten

dat er direct contact is tussen een

te gaan vermelden. Een werkgroep

Nederlands en een Chinees bedrijf.

komt begin volgend jaar met richt-

Matchmaking

van levensmiddelen en dagelijkse

lijnen. METI hoopt dat bedrijven

PUM zoekt Nederlandse bedrijven
die geïnteresseerd zijn in contact

Meer informatie: PUM, Wim Haan-

op deze manier via bewuste con-

met het Chinese agrarische bedrijfs-

drikman, tel. 070 - 349 05 55, e-mail

sumenten ertoe gebracht worden

leven (bijvoorbeeld runder- en var-

wim.haandrikman@pum.nl, inter-

hun C02-uitstoot tijdens het pro-

kensfokkerijen, zuivelproducenten

net www.pum.nl.  

ductieproces te verminderen. Op

en mestbedrijven). Na de uitvoe-

dit moment heeft de Japanse overpagina 12

lagen.

Maleisië

van de sector biotechnologie. Voor

(BiotechCorp) is daarom naarstig

beeld van een Nederlandse onder-

LNV-afdeling Kuala

de periode 2006-2010 is ongeveer

op zoek naar investeerders, vooral

neming die met BiotechCorp in zee

Lumpur

400 miljoen euro overheidssteun

uit het buitenland. BiotechCorp

gaat is Ingrepo, dat binnenkort in

beschikbaar. Tot op heden is daar-

kan assisteren bij het leggen van

Maleisië met algenproductie gaat

Biotechnologie

van slechts 45 miljoen euro besteed.

contacten met relevante partijen

experimenteren. Zie Berichten Bui-

De Maleisische overheid hecht

De uitvoeringsorganisatie Malay-

en zorgen voor gunstige fiscale en

tenland, april 2008.

groot belang aan het ontwikkelen

sian Biotechnology Corporation

vestigingsvoorwaarden. Een voor-

Korte berichten uit het buitenland

Europese Unie
België

Belgische bevolking kocht in 2007

verwerkende bedrijven uit de regio

houtresten uit de bosbouw, spe-

LNV-afdeling Brussel

wel eens een bioproduct. In Vlaan-

aangeboden. Het betreft voorna-

ciaal hiervoor geteelde gewassen

deren is dit zelfs 81%. De meeste

melijk verse seizoensgebonden

zoals miscanthus, en organisch

Biologische landbouw groeit

kopers bevinden zich in het groen-

producten. Op het label komt per

afval afkomstig uit stadsafval of

In Vlaanderen groeit zowel de pro-

tesegment. De supermarkt blijft

product een foto of handtekening

van de voedingsmiddelenindustrie.

ductie van en de markt voor ‘biolo-

het belangrijkste aankoopkanaal

van producent/bedrijf. Het aandeel

Elke liter biodiesel levert 1,5 kilo-

gisch’. Het areaal, de dierlijke pro-

(64%).

van 10% van deze producten in de

gram diervoeder op als bijproduct.

schappen blijft echter gedwongen

Dit kan op termijn de Europese

ductie en de marktomzet namen in
2007 toe. Het areaal bedroeg 3836

Frankrijk

beperkt als gevolg van het beperkte

import van sojakoeken uit Brazilië

hectare (+17,5%) en de biologische

LNV-afdeling Parijs

leveringsvolume.

en Argentinië vervangen.

veestapel nam in absolute zin met

Biodieselfabriek 2e generatie

Italië

C’est d’ici

Sofiproteol, de financieringsorgani-

LNV-afdeling Rome

De supermarktketen Leclerc, num-

satie van de eiwit- en oliehoudende

De bestedingen van de Belgische

mer 2 na koploper Carrefour, heeft

gewassensector, heeft de bouw van

Trends consumptieuitgaven

huishoudens aan biologische pro-

in het departement Loir et Cher het

de eerste Franse biodieselfabriek

De daling van de gezinsuitgaven

ducten bedroeg in 2007 circa 242,5

label C’est d’ici ingevoerd. Onder

van de tweede generatie aangekon-

voor consumptiegoederen zet ver-

miljoen euro oftewel 1,1% van de

dit keurmerk, waarmee de lokale

digd. De bouw zal in 2009 starten;

der door. Deze bedroeg in april

6,7% toe. In 2007 gaf de overheid

Leclerc lanceert keurmerk

3,3 miljoen euro uit ten behoeve
van de biologische landbouw.

totale besteding (22 miljard euro)

herkomst wordt gecertificeerd,

de fabriek moet vanaf 2011 opera-

-0,9% ten opzichte van april 2007.

aan dagelijkse voedings- en onder-

worden in Leclerc’s hypermarkt

tioneel zijn. De fabriek zal draaien

Gezinnen gaven in het eerste

houdsproducten. 78,5% van de

producten van 70 producenten en

op zeer uiteenlopende producten:

kwartaal van dit jaar 0,4% minder
aan levensmiddelen uit. Terwijl de
meeste producten als gevolg van

Koopkrachtzorg: budgetproduct

de prijsstijging een daling in het

Belgische supermarktklanten schakelen massaal over van bekende merken naar goedkopere varianten. De

volume lieten zien, gingen zuivel-

verkoop van budgetproducten versnelt alleen maar, zeggen zowel Delhaize als Carrefour. Dat lijkt erop te

producten er zowel wat volume als

wijzen dat de consument nauwlettender zijn centen telt dan vroeger. De grote merken staan daardoor onder

waarde betreft aanzienlijk op voor-

druk. Bij Delhaize zijn de huismerken Delhaize (6000 producten) en het budgetgamma 365 (600 basispro-

uit. Grana Padano noteerde een

ducten) inmiddels goed voor de helft van de omzet. Ook Carrefour speelt in op de zoektocht naar goedkope

recordstijging in waarde van 19,1%

alternatieven. De Belgische marktleider zet vooral in op het huismerk Carrefour. Het aantal producten onder

en melk van 9,6%.

dat merk is in één jaar uitgebreid van 2000 naar 2700 artikelen. Woordvoerder Lars Vervoort: “De verkoop

De consumptie van brood nam

van Carrefourproducten versnelt sinds begin dit jaar en komt in de buurt van tweecijferige groei, nog los

daarentegen af met 5,5%, van olijf-

van de uitbreiding van het aanbod.” Discounters Aldi, Lidl en Colruyt zijn samen inmiddels goed voor een

olie met 5%, van pasta met 2,5%,

marktaandeel van ongeveer 40%. Lidl is de snelst groeiende supermarktketen van het land. In vijf jaar tijd

van groente met 5,5%, van rund-

kwamen er meer dan honderd winkels bij, wat het totaal op 270 winkels brengt. Aldi opende in dezelfde

vlees met 3,4%, van fruit met 1,8%

periode zo’n 90 nieuwe winkels en heeft er nu 436.

en van varkensvlees met 0,2%. De
consumptie van pluimveevlees
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circa 200.000 ton, 13% meer dan in

steeg echter met 1,6%, evenals die
van wijn en spumante (2,25%). In

het jaar 2000. Het biologische are-

2007 nam de consumptie van zoge-

aal bedroeg circa 180.000 hectares.

noemde broodvervangers, zoals

De biologische veestapel bestond

crackers, grissini, beschuit en toast

uit 10.500 melkkoeien, ruim 96.000

met 3,5% toe en die van ontbijtpro-

schapen en geiten, en 6.300 leg-

ducten en zoetwaren met 1,6%.

hennen. In 2007 stonden er 3835
biologische boeren geregistreerd,

Slow Food-beurs

en waren er 48 ‘biologisch’ verwer-

Van 23 tot 27 oktober vindt in Turijn

kende bedrijven.

de zevende editie van de beurs Il
salone del Gusto e Terra Madre

Privatisering levensmiddelenbedrijven

plaatsvinden. Deze tweejaarlijkse

Het ministerie van Schatkist in Polen zal de komende jaren meer

beurs die gericht is op slow food en

tempo maken met de privatisering van niet-strategische bedrijven.

traditionele kwaliteitsproducten

In totaal moeten een kleine 1200 bedrijven nog geprivatiseerd wor-

verkregen op duurzame en milieu-

den. In de eerste tranche worden ook 47 levensmiddelenbedrijven

vriendelijke wijze, strekt zich dit

geprivatiseerd. In 2008 zijn al negen bedrijven verkocht, waaron-

jaar uit over een oppervlakte van

der Zaklady Miesne Plock (vleesconcern Plock), Przedsiebiorstwo

60.747 m2, 15% meer dan tijdens de

Ziemniaczego (aardappelzetmeelbedrijf uit Niechlow) en  Zaklady

vorige editie.

Tytoniowe (tabaksproducent uit Lublin). Ook wil het ministerie de
grootste Poolse suikerproducent Krajowa Spolka Cukrowa (KSC) ver-

Polen

kopen.

LNV-afdeling Warschau

Ondertussen investeren meer buitenlandse levensmiddelenbedrijven in Polen. Onlangs vond de officiële opening plaats van de Poolse

Inkomsten boeren

vestiging van pluimveeslachterij Storteboom. Deze vestiging moet

In 2007 stegen de inkomsten van

in enkele jaren toegroeien naar de slacht van vier miljoen kippen

de Poolse boeren ten opzichte

per week.

van 2006 met 18,4%. Deze stijging
is gedeeltelijk te danken aan EU-

Agrarisch handelstekort

subsidies, maar is voor het groot-

hoger dan de prijs van gewone

voedingswaren, hiervan zijn er 40

ste deel een gevolg van de goede

voedingsmiddelen. Dit komt vooral

in Warschau gevestigd. Het hoofd-

Roemenië had in 2007 een agra-

marktconjunctuur. De graanboeren

door de hoge productiekosten en

assortiment bestaat uit groenten,

risch handelstekort van meer dan

fruit, brood en zuivelproducten.

2,15 miljard euro. Maïs en tarwe

hebben het meeste aan de groei

het benodigde kwaliteitsmerk.

bijgedragen. De cijfers zouden nog

In 2007 waren er in Polen ruim

hoger zijn, als de fruittelers door

11.000 biologische boeren en 207

Roemenië

producten: maïs met 660.668 ton

strenge nachtvorst in mei 2007 niet

verwerkingsbedrijven van biologi-

LNV-afdeling Boekarest

en tarwe met 597.525 ton, en een

een mislukte oogst hadden gehad.

waren de belangrijkste import-

gecombineerde waarde van meer

sche voedingsmiddelen. Inmiddels
hebben de producenten zich ver-

Biologische export

‘Biologisch’ nichemarkt

enigd in één organisatie. Met een

De eerste cijfers geven aan dat

van 400.000 ton (riet- en biet-)sui-

De geschatte jaarlijkse groei van

gezamenlijke uitstraling hopen ze

Roemenië in 2007 circa 80.000

ker had een totale waarde van

de markt voor het biologische

hun producten in binnen- en bui-

ton biologische producten expor-

ruim 128 miljoen euro. Varkens-

product ligt tussen de 20-30%. De

tenland beter op de markt te kun-

teerde, met een exportwaarde

vlees kwam uit op 191.934 ton met

dan 133 miljoen euro. De import

Pool geeft gemiddeld 1,30 euro per

nen zetten. De groei in de vraag

van 65 miljoen euro. Dit is een

een importwaarde van meer dan

jaar uit aan ecologische producten.

naar biologische voeding beperkt

toename van 20% ten opzichte

319 miljoen euro. De import van

Dit is internationaal gezien erg

zich voornamelijk tot de grote

van 2006. Belangrijkste exportpro-

verse en gedroogde citrusvruch-

weinig. De prijs van biologische

steden. In het hele land zijn onge-

ducten waren granen, oliezaden

ten bedroeg 165.849 ton met een

voedingsmiddelen ligt 30-200%

veer 500 winkels voor biologische

en proteïnehoudende gewassen,

waarde van bijna 69 miljoen euro;

bosvruchten, paddenstoelen, ver-

die van diervoeder 162.065 ton met

werkte melkproducten, honing en

een waarde van bijna 89 miljoen

zonnebloemolie.

euro; die van verse en gedroogde

Roemenië importeerde in 2007 bio-

bananen 156.441 ton met een

logische producten ter waarde van

waarde van ruim 77 miljoen euro.

circa 3 miljoen euro (1 miljoen euro

Tot slot importeerde Roemenië

meer dan in 2006): vooral bruine

ook 126.715 ton pluimveevlees en

rietsuiker, koffie, chocolade, soja-

eetbaar slachtafval ter waarde van

producten en vruchtensap. De bio-

ruim 146 miljoen euro.

logische productie bedroeg in 2007
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Spanje
LNV-afdeling Madrid

tie hiervoor is dat eind 2007 slechts
310.000 hectare maïs werd ingezaaid, maar liefst 12% minder dan

Graan en maïs

eind 2006. De totale maïsoogst zal

De totale Spaanse graanproductie

op ongeveer 3 miljoen ton uitko-

lag in 2006 op 18,6 miljoen ton en

men, 15% lager dan in 2007.

in 2007 op 22 miljoen ton. Voor

Structureel bestaat een tekort,

Aquacultuur

2008 wordt door regengebrek een

omdat het Spaanse graanverbruik

De productie van aquacultuurproducten in Spanje lag in 2007 met

lagere oogst verwacht. Een indica-

op ongeveer 30 miljoen ton ligt.

40.260 ton meer dan 10% hoger dan in 2006. De waarde daarvan
was iets meer dan 216 miljoen euro. Ondertussen zijn er tal van ontwikkelingen in deze sector. Zo is officieel de Stichting tot  Begeleiding van de Aquacultuur opgericht. Deze zal jaarlijks rapporteren
over de aquacultuursector en bedrijven, onderzoekers en overheden
begeleiden bij hun werkzaamheden. Tot het werk van de stichting
behoort het verzamelen en verspreiden van informatie over onderzoeksprojecten en technologische innovatie, alsmede wetenschappelijk onderzoek. Een nieuw bulletin over aquacultuur is te vinden
op www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/innovacion_tecnological/.

Korte berichten uit het buitenland

Overig Europa

import van pluimvee steeg over de

300.000 euro. Prioriteit hebben

periode januari-maart met 3,5%

onder andere irrigatiesystemen,

naar 236.900 ton, en de import

aanplant van wijnstokken en fruit-

van vis naar 237.200 ton (dit was

bomen. Het terugbetalen van de

228.600 ton).

lening vangt op zijn vroegst één
jaar na afsluiting aan. Meer infor-

Servië

matie over de voorwaarden van

LNV-afdeling Belgrado

deze leningen kunt u verkrijgen bij
de LNV-afdeling Belgrado, e-mail

Leningen landbouwsector

Rusland

19,7% ten opzichte van dezelfde

Sinds mei is er een nieuwe regeling

bel-lnv@minbuza.nl.

periode in 2007. De absolute hoe-

voor langlopende leningen door

Wit-Rusland

veelheid bedroeg 301.000 ton. De

Servische bedrijven. De Servische

LNV-afdeling Kiev

Vleesimport

importwaarde 502 miljoen euro,

overheid stelt circa 24 miljoen euro

De Russische vleesimport steeg in

ten opzichte van 401 miljoen euro

beschikbaar voor leningen die per

Importtarief pluimvee

de periode januari-maart 2008 met

over dezelfde periode in 2006. De

lening liggen tussen de 5000 en

Op 3 juni 2008 heeft de president

LNV-afdeling Moskou

van Wit-Rusland het importtarief
op pluimvee verhoogd. Het tarief

Supermarktbranche

bedraagt nu 45% van de douane-

Magnit, een van de leidende winkelformules in Rusland groeide in het eerste kwartaal van 2008 met 51,6%

waarde. Het bedrag mag in ieder

bruto winst tot 157,8 miljoen euro. Magnit’s grootste concurrent, de retailer X5, maakte bekend dat de Fede-

geval niet minder zijn dan 0,45

rale Antimededingingsautoriteit (FAS) onder voorwaarden akkoord gaat met de overname van de hyper-

euro per kilogram. De maatregel

marktketen Karusel door X5. Na X5 en Metro is Magnit de derde grootste retailer in Rusland. In 2008 inves-

heeft als doel de binnenlandse

teert Magnit in een nieuwe hypermarktketen. De winkelformule X5 hanteert een soortgelijke agressieve

producenten te beschermen. In

strategie, maar is meer gericht op de minder ontwikkelde regio’s en de regio’s Moskou en Sint-Petersburg.

het bijzonder gaat het dan om de

De geplande overname van Karusel valt binnen deze strategie. Bij goedkeuring door de Russische autoritei-

pluimveebedrijven vallend onder

ten zal X5 ook spoedig starten met het uitrollen van zijn nieuwe hypermarktformule Mercado Supercenter.

het toezicht van Belptushkapram.

De expansie- en overnamestrategieën van Magnit en X5 zijn voorbeelden van een consolidatieproces in de

Deze bedrijven hebben een aan-

Russische markt. Naast de bestaande buitenlandse spelers Metro en Auchan tonen ook andere buitenlandse

deel van 87% in de pluimveepro-

retailers interesse in de lucratieve Russische markt. Tesco en Wal Mart hebben inmiddels al interesse getoond

ductie in Wit-Rusland. De verwach-

in markttoetreding en Carrefour heeft zijn marktentree gepland in het vierde kwartaal van 2008. Door de

ting is dat door deze maatregel ook

positieve groei op de Russische markt zijn de vooruitzichten gunstig voor Nederlandse (toe)leveranciers in

meer geïnvesteerd zal worden in

de voedingsmiddelenbranche.

de eigen pluimvee-industrie.
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Nieuws
Frankrijk: Label Rouge pluimveevlees
alternatief voor tekort aan biologisch
De Franse overheid wil dat in 2012 het aandeel biologische producten dat
geserveerd wordt in overheid- en schoolkantines 20% bedraagt. Pluimveevlees is hierin een belangrijk product.
Om deze doelstelling te kunnen behalen, zal Frankrijk 20 miljoen biologische kippen moeten produceren. De huidige productie is nu 4,5 miljoen
dieren en neemt jaarlijks met gemiddeld 1% toe. Synalaf, promotieorganisatie voor pluimveevlees met Label Rouge en AB (biologisch) keurmerken,
merkt op dat biologische kippen duurder zijn dan Label Rouge kippen, wat
een remmende factor is voor cateraars.
Synalaf roept dan ook de regionale overheden op om, naast biologisch,
Label Rouge pluimveevlees op te nemen in hun pakket ‘duurzame producten’. In 2007 heeft Frankrijk 106,5 miljoen Label Rouge kippen (langzaam
groeiende rassen; voer op basis van granen; buitenloop) geproduceerd. Dit
is goed voor 10% van de nationale pluimveeproductie. Meer informatie
over het Franse ‘ecologisch-verantwoorde’ overheidsbeleid is te vinden op:
www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/.

Mogelijke handelsmissie
Noord-Ierland in 2009
In navolging op het bezoek van staatssecreta-

gesprekken met Invest Northern Ireland  (Invest

Invest NI is zeer geïnteresseerd in het uitbou-

ris Heemskerk aan Noord-Ierland in januari van

NI) zijn erg vruchtbaar gebleken. Er is een dui-

wen van de handelsrelaties met Nederland via

dit jaar zijn positieve gesprekken gevoerd met

delijke gedrevenheid om te investeren in de

een agrofood handelsmissie en wil over de

stakeholders over een handelsmissie food naar

agrofoodsector om naast de Noord-Ierse con-

vormgeving daarvan verder overleggen om

Noord-Ierland in 2009. De groei van de Noord-

sumptie ook te exporteren naar de Ierse Repu-

deze zo ‘tailor made’-mogelijk te maken.  Voor

Ierse agrofoodsector is speerpunt van de minis-

bliek en de Britse markt. Rotterdam heeft de

meer informatie over deze handelsmissie kunt u

teries van Agriculture and Rural Development

positie als toeleverancier van Noord-Ierland van

contact opnemen met E. Wermuth, LNV-raad in

(DARD), Enterprise, Trade and Industry (DET) en

Engelse havens overgenomen. Volgens Invest NI

Londen, tel. (00)44 20 7590 3279 of per e-mail,

Invest Northern Ireland zoals ook blijkt uit het

is er behoefte aan kennis over duurzame ketens,

lon-lnv@minbuza.nl

strategiedocument ‘Fit for Market Report’ (2004)

innovatieve, ‘groene’  technologieën voor effi-

van hun gezamenlijke Food Strategy Group. Met

ciëntere voedselverwerkingsprocessen in de

zo’n 330 bedrijven is de voedings- en genotmid-

roodvlees- en varkenssectoren alsmede (indu-

in de voedingsmiddelensector in de Republiek

delensector de grootste verwerkende industrie.

striële) bakkerijen en bedrijven voor het maken

Ierland, ook in de Republiek zijn veel mogelijk-

De aanbevelingen van het rapport worden op

van kant-en-klaar maaltijden voor de grote

heden voor het uitbouwen van handelsrelaties.

dit moment geïmplementeerd. Met name de

supermarktbedrijven.
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Op pagina 8 vindt u een artikel over de kansen

Lezersonderzoek

Berichten Buitenland

Graag willen wij evalueren hoe u Berichten Buitenland waardeert. Bij het

Aan de hand van de resultaten hopen wij tot een tijdschrift te komen dat

septembernummer, dat eind augustus verschijnt, ontvangt u een uitnodi-

aansluit bij de doelgroep en informatie geeft aan exportmanagers van de

ging voor deelname aan een lezersonderzoek. Wij nodigen u van harte uit

Nederlandse agribusiness over de ontwikkelingen in de internationale

deel te nemen aan het onderzoek en zijn zeer benieuwd naar uw mening.

land- en tuinbouw.  Houdt u het septembernummer in de gaten voor meer
informatie.

Internationale pioniers uit de agribusiness aan het woord

Exportise

De Exportise van:
Jan Neele

“Ik vind alles leuk wat nog niet door een

af zo’n twintig jaar geleden. Ik ben toen van

Locatie : India

ander is gedaan. En als ik weet dat iets kan

Noord naar Zuid gereden en sindsdien ben ik

Bedrijf : Neele Expertise

dan moet het ook gebeuren.

gek van dat land. Nog nooit heb ik een land

Sector : Bloembollen

Aan het woord is Jan Neele van Neele

gezien met zoveel problemen. Alles wat fout

Sinds

Expertise. Deze exportpionier met Zeeuwse

kan gaan, gaat in India ook zeker fout. Murp-

roots werkt al jaren voornamelijk in het

hy’s Law is daar uitgevonden.”

: 1968

buitenland. Bloembollen zitten hem al drie
generaties lang in het bloed. En ook Neele’s

Maar als het moeilijk is, heb je aan Neele

zoons zijn inmiddels werkzaam in het fami-

een goede. Vasthoudend is hij, maar dan

liebedrijf.

moet hij wel zeker weten dat er potentie in

“Ik werk sinds 1968 in het buitenland. Eerst

zit. Niet zoals in Rusland waar hij naar de

was ik bezig met het opzetten van de export

val van de muur gek werd van het criminele

van ons bedrijf, begon in Europa maar al snel

gedrag en de mentaliteit. India heeft volgens

gingen we naar Zuid-Amerika, het Midden-

Neele ‘verschrikkelijk veel potentie’. “India

Oosten, en vanaf 1975 ook naar Azië waar

is de grootste democratie ter wereld, dat

jullie krijgen dat er straks ook voor’. Ik ver-

toen nog vrijwel niemand actief was.”

spreekt me aan. Daarbij is er geen land ter

zeker je, het kost je vijf tot tien jaar voordat

wereld waar je op elk moment in het jaar

je weet hoe je met dat soort acties om moet

En toen op een dag nodigde de toenmalig

het juiste klimaat hebt voor alles wat je maar

gaan. Een strategie; geef nooit alle nuttige

directeur van het FMO hem uit voor een

kunt bedenken kan verbouwen. En ook niet

informatie prijs. Negentig procent vertel je

missie naar India. Zijn letterlijke woorden:

onbelangrijk is dat ik nu een voorsprong van

ze, en tien procent hou je voor je.”

‘Jan, gaan op missie naar India en je moet

twintig jaar heb op mijn conculega’s. En dat

mee. Echt iets voor jou, want daar gaat het

halen ze niet zo snel meer in. Het grootste

“Ik zie nog niet heel veel Nederlandse bedrij-

gebeuren’. Neele vertelt: “Dat was op de kop

probleem in India zijn eigenlijk de Indiërs.

ven heel gemakkelijk voet aan de grond

Veel mensen vinden het ook een naar volk.

krijgen in India.

Ik niet. Het lastige is dat ze alles vandaag

Het percentage Nederlanders dat er tegen

willen. En daardoor doen ze veel dingen die

kan om de eerste paar jaar voor de gek

voor ons Nederlanders onacceptabel zijn.

gehouden te worden is niet zo groot. Indi-

Een voorbeeld? Nou je maakt een contractu-

ërs zijn een trots volk, ze voelen het als ze

ele afspraak over levering van plantmateri-

bespot worden. Je moet voorzichtig zijn in je

aal. Contractfarming zoals dat heet. Aan het

omgangsvormen. Maar aan de andere kant,

eind van de rit, als je de plantjes wilt terug-

als je in India slaagt, dan slaag je echt overal.

kopen, rekenen ze opeens de prijs waarvoor

Grootse uitdaging, groot risico maar wel met

ze ze kunnen vermarkten. Met als reden ‘Ja,

enorme winstkansen!”
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Nieuws
Samenvatting van de OS/LNV nota

‘Landbouw, Rurale bedrijvigheid en
Voedselzekerheid’
Vanaf de jaren 70 is de landbouw in de Nederlandse ontwikkelingssamen-

Nederland wereldwijd de tweede positie in de handel van agrarische pro-

werking stiefmoederlijk bedeeld. In de jaren 90 is OS begonnen hulpmo-

ducten. Hiernaast mogen we noemen de innovatiekracht van onze agro-

daliteiten meer aan te laten sluiten aan het eigen lokale beleid in ontwik-

sector en onze kennis van de landbouw en rurale ontwikkeling.

kelingslanden. Dat heeft tot een verdere vermindering geleid van de steun

Netwerken en instrumenten als Agri-Profcus, PSOM, PUM en CBI en het

voor landbouw en rurale ontwikkeling. Ook mondiaal was dit het geval.

onderzoek hebben hun bruikbaarheid hierbij bewezen.

Zo heeft de Wereldbank berekend dat het aandeel ‘Official Development
Assistance’ (ODA) dat tussen 1990 en 2004 wereldwijd aan landbouwontwikkeling werd besteed met tweederde is afgenomen van 12% naar 4%.

De voorgestelde aanpak van OS en LNV: de 5 sporen
Op basis van de vele analyses willen beide ministeries langs de volgende
vijf sporen een extra inzet plegen.

Nieuwe aandacht voor landbouwontwikkeling
De in 2000 in VN-verband aangenomen Millenniumontwikkelingsdoelen (MDG’s) brachten de rurale armoede en honger weer prominent op

1. Productiviteitsverbetering. Elementen hierbij zijn: versterking van het
onderzoek en innovaties in de productie en de ketens. Vraaggestuurd en
marktgericht zijn hierbij sleutelwoorden.

de agenda. MDG1 houdt zelfs de (onhaalbare) belofte in dat in 2015 het

2. Publieke dienstverlening en instituties. Onderdelen zijn: ondersteuning

armoedecijfer gehalveerd moet zijn. Nu leeft 75% van de allerarmsten op

boerenorganisaties en coöperaties; ondersteuning infrastructuur; onder-

het platteland. Recente stijgingen van de wereldvoedselprijzen door toename van de vraag en een achterblijvend aanbod hebben eveneens bijge-

steuning financiële sector; ontwikkeling lokaal landbouwbeleid.
3. Duurzame ketenontwikkeling. Publiek-private partnerschappen zijn

dragen aan een kentering in denken.

hierbij belangrijke instrumenten. LNV is al actief in de verduurzaming

De prijsstijgingen zorgen in toenemende mate voor politieke onrust en

van internationale grondstofketens (palmolie, soja, cacao). Nederlandse

zelfs voedselrellen.

bedrijven en NGO’s dragen hier constructief aan bij.

Positie van Nederland

king van overheid en bedrijfsleven essentieel.

Ook bij de ontwikkeling van de biobased economy is nauwe samenwerNederland is als potentiële donor voor landbouwontwikkeling in vele
opzichten koploper. Behalve onze bijdrage aan ontwikkelingshulp neemt

4. Verbetering markttoegang. Wederom vormen publiek-private partnerschappen hierbij een goed instrument waarmee lokale en internationale
markten toegankelijk kunnen worden. Voorbeelden zijn: verbetering
productkwaliteit, capaciteitsopbouw bij douane en kwaliteitscontrolediensten, regelgeving en afstemming van procedures.
5. Voedselzekerheid en overdrachtmechanismen. Instrumenten hier zijn
onder meer:
sociale en productieve vangnetten, schoolvoedingsprogramma’s (succes
reeds bewezen, scholen bieden dagelijks een goede maaltijd waardoor
de ouders hun kinderen naar school sturen in plaats van hen te laten
werken).
De inzet op deze vijf sporen wordt vormgegeven in nauwe samenwerking
met de ontvangende landen, het bedrijfsleven en betrokken organisaties.
Beide ministeries zullen gezamenlijk de voortgang en resultaten monitoren.
Roeland Bosch, directie Industrie en Handel
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We publiceren hieronder weer een overzicht van de afgelopen maand op internet aange-

Externe marktrapporten

troffen landen-, regio- en themarapporten over levensmiddelen- en andere (agrarische)

op internet

bronnen ánders dan onze eigen LNV-bureaus (Landbouwraden)) op de Nederlandse

sectoren, afkomstig van overheden, overkoepelende organisaties, databases en andere

ambassades in den vreemde. De rapporten zijn gratis en uitsluitend per e-mail opvraagbaar bij het Ministerie LNV, Directie Industrie en Handel, de heer J.J.M. Verbeek, e-mail
j.j.m.verbeek@minlnv.nl en worden u ook alleen per e-mail toegestuurd.
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LNV-afdelingen in het buitenland
Afrika
ADDIS ABEBA
Werkgebied: Ethiopië
Drs. Ir. G. Westenbrink, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Old Airport Zone,
Addis Abeba
P.O. Box 1241, Addis Abeba
Tel.: (00-251) 113.711.100 ext. 332 (BZ)
E-mail: add-lnv@minbuza.nl
www.netherlandsembassyethiopia.org
Algiers (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Parijs)
Dhr. Khaled Benchaalal,
Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden
27 Chemin Cheikh Bachir El-Ibrahimi
El-Biar
Postadres: Boite Postale 72,
16030 Algiers - Algerije
Tel.: (00-213) 21.92.28.28
E-mail: alg-lnv@minbuza.nl
www.ambassadepaysbasalger.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
E-mail: nai-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlnaiagr@accesskenya.co.ke
www.netherlands-embassy.or.ke
PRETORIA
Werkgebied: Zuid-Afrika, Zambia
Prof. drs. N.W. Visser, 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
E-mail: pre-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlpreagr@telkomsa.net
www.dutchembassy.co.za

Amerika
BRASÍLIA
Werkgebied: Brazilië
Ir. B. Vrolijk, 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)
E-mail: bra-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlbraagr@uol.com.br
www.embaixada-holanda.org.br
São Paulo (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Brasília)
Mw. F.E. Heering, Agricultural assistant
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)
E-mail: sao-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlsaoagr@uol.com.br
www.embaixada-holanda.org.br

BUENOS AIRES
Werkgebied: Argentinië, Chili, Uruguay
Ir. F.L.M. Vossenaar, 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)
E-mail: bue-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlbueagr@embajadaholanda.int.ar
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. 205,209 (LNV)
E-mail: mex-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlmexagr@gmail.com
www.paisesbajos.com.mx
WASHINGTON
Werkgebied: Verenigde Staten van
Amerika (incl. Puerto Rico), Canada, tevens
Wereldbank
Drs. G.G.J. Thissen, 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
E-mail: was-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlwasagr@yahoo.com
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)
E-mail: ban-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlbanagr@loxinfo.co.th
www.mfa.nl/ban
Hanoi (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Bangkok)
Mw. Truong Thi Dung, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden
Daeha Office Tower, 6 th floor 360
Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi
Tel.: (00-84) 4.831.5650
E-mail: han-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlhanagr@yahoo.com
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)
E-mail: jak-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nljakagr@jrne.or.id
www.netherlandsembassy.or.id/

KUALA LUMPUR
Werkgebied: Maleisië, Filippijnen, Singapore
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)
E-mail: kll-lnv@minbuza.nl
www.netherlands.org.my
Manilla (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Kuala Lumpur)
Dhr. J.I.C. Laquian, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
26/F Equitable PCI Bank Tower
8751 Paseo de Roxas
Makati City 1226, The Philippines
Postadres: P.O. Box 2448 MCPO,
1264 Makati, Metro Manilla,
Filippijnen
Tel.: (00-63) 2.786.6607 (LNV)
E-mail: man-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: lnv@netherlandsembassy.ph
www.netherlandsembassy.ph
Singapore (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Kuala Lumpur)
Dhr. K.C. Chong, Agricultural assistant
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)
E-mail: sin-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlsinagr@singnet.com.sg
www.nethemb.org.sg/
NEW DELHI
Werkgebied: India, Sri-Lanka, Nepal
Mr. W.J. Wolff, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 6/50F Shantipath,
Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Tel.: (00-91) 11.24.197.604/5/77
E-mail: nde-lnv@minbuza.nl
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)
E-mail: pek-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: info@nlpekagr.com
www.hollandinchina.org/nl/
peking/intro.htm
Web (LNV): www.nlpekagr.com
Hong Kong SAR (LNV-steunpunt,
valt onder LNV-afdeling Peking)
Mw. M.P.C. Ng, Agricultural assistant
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)
E-mail: hon-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlhonagr@netherlands-cg.org.hk
www.netherlands-cg.org.hk
Web (LNV): www.nlpekagr.com
Shanghai (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Peking)
Dhr. N. Hong, Agricultural assistant
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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)
E-mail: sha-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlshaagr@uninet.com.cn
www.hollandinchina.org/nl/cg/sh-intro.htm
Web (LNV): www.nlpekagr.com
SEOUL
Werkgebied: Republiek Korea en Taiwan
Ir. J.F. Rummenie, 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
E-mail: seo-lnv@minbuza.nl
www.nlembassy.or.kr
Taipei (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Seoul)
Mw. C.S. Hsiung, Agricultural assistant
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
E-mail: nltaiagr@ntio.org.tw
www.ntio.org.tw/agricultural/index-e.htm
TOKYO
Werkgebied: Japan
Mw. Drs. C Boonstra, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Shiba-koen, 3-6-3,
Minato-ku, 105-0011 Tokyo, Japan
Tel.: (00-81) 3.5776.5490 (LNV)
E-mail: tok-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nltokagr@oranda.or.jp
www.oranda.or.jp

Europese Unie
Athene (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Boekarest)
Mw. M. Plessas-Schallenberg,
Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Leoforos Vassileos Konstantinou 5-7,
Athene 106-74, Griekenland
Tel.: (00-30) 2.107.254.960
E-mail: ath-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: ath-agr@dutchmail.gr
www.mfa.nl/ath
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)
E-Mail: bln-lnv@minbuza.nl
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,
Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië,
Macedonië, Turkije, Roemenië, Servië,
Montenegro, Slovenië, Slowakije en Tsjechië
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Fuge utca 5-7, (2e district),
1022 Boedapest, Hongarije
Postadres: P.O. Box 56,
1388 Boedapest, Hongarije

Handelsmissie naar Moskou - 12 tot en met 16 oktober 2008
De voedselverwerkende industrie in Rusland groeit met circa 20% per

maakt onderdeel uit van de missie. Voor meer informatie kunt contact

jaar. Dit biedt veel kansen voor de hele keten van voedselverwerking. In

opnemen met Wendy de Bruin van FME, telefoon 079 353 1390 of

opdracht van de EVD, agentschap van het ministerie van Economische

wbb@fme.nl.

Zaken, organiseren FME-CWM/GMV van 12 tot en met 16 oktober 2008 een

Voor meer informatie over de markt in Rusland kunt u contact opnemen

handelsmissie naar Moskou. Een individueel B2B-matchmakingprogramma

met Evert Jan Krajenbrink, e.j.krajenbrink@minlnv.nl.

Tel.: (00-36) 1.3366.380 (LNV)
E-mail: bdp-lnv@minbuza.nl
www.netherlandsembassy.hu

Tel.: (00-33) 1.4062.3353 (LNV)
E-mail: par-lnv@minbuza.nl
www.amb-pays-bas.fr

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)
E-mail: bkr-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlbkragr@olanda.kappa.ro
www.olanda.ro/

PRAAG
Werkgebied: Tsjechië, Slowakije
Mw. drs. E. van de Vrugt, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Gotthardska 6/27,
160 00 Praag 6, Bubeneç, Tsjechië
Tel.: (00-420) 233.015.218
E-mail: pra-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlpraagr@ti.cz
www.netherlandsembassy.cz

Ir. H.L.M. van Wissen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 18, Hassan Sabri Street,
11211 Zamalek, Kairo, Egypte
Tel.: (00-202) 2 736 38 63 / 2 739 55 71/2/3
E-mail: kai-lnv@minbuza.nl
www.mfa.nl/cai

Sofia (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Boekarest)
Mw. D.H. Milenkova, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Oborishte 15, 1504 Sofia, Bulgarije
Postadres: P.O. Box 91, 1000 Sofia, Bulgarije
Tel.: (00-359) 2.8160.380 (LNV)
E-mail: sof-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlsofagr@bulpost.net
www.netherlandsembassy.bg/
BRUSSEL
Werkgebied: België, Luxemburg
Ing. A. Wegen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, H. Debrouxlaan 48,
1160 Brussel, België
Tel.: (00-32) 2.679.1550 (LNV)
E-mail: bru-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlbruagro@euronet.be
www.nederlandseambassade.be
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
E-mail: kop-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlkopagr@newmail.dk
www.nlembassy.dk
LONDEN
Werkgebied: Verenigd Koninkrijk, Ierland
Drs. E. Wermuth, 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
E-mail: lon-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nllonagr@netherlandsembassy.org.uk
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)
E-mail: mad-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlmadagr@telefonica.net
www.embajadapaisesbajos.es
Lissabon (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Madrid)
Mw. A.P. Paiva Geadas,
Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Avenida Infante Santo
43-5o, 1399-011 Lissabon, Portugal
Tel.: (00-351) 21.391.4919 (LNV)
E-mail: lis-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nllisagr@netcabo.pt
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

ROME
Werkgebied: Italië
Mw. drs. C.W. Zwitser, LNV-Attachée
Mw. M. Sipman, Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Via Michele Mercati 8,
00197 Rome, Italië
Tel.: (00-39) 06.3228.6224 (LNV)
Tel.: (00-39) 06.3228.6001 (BZ)
E-mail: rom-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlromagr@tuttopmi.it
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
E-mail: war-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlwaragr@ikp.pl
www.nlembassy.pl

Midden-Oosten
ABU DHABI
Werkgebied: Verenigde Arabische Emiraten,
Saoedi-Arabië, Iran
Tijdelijk: Ir.P.J.M. de Jong, 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)
E-mail: abu-lnv@minbuza.nl
Dubai (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Abu Dhabi)
Mw. S. Kadri, Agricultural Assistant
Bezoekadres: Consulaat-Generaal Dubai
ABN-Amro Building
Khalid Bin Waleed Road, Bur Dubai, U.A.E.
Postadres: P.O. Box 7726, Dubai, U.A.E.
Tel.: (00-971) 4.3528700/3511313
(ext. 112) (BZ)
E-mail: dba-lnv@minbuza.nl
Riyadh (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Abu Dhabi)
Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Diplomatic Quarter, Riyadh,
Saoedi-Arabië
Dhr. M.M. el Bahaie, Agricultural assistant
Postadres: P.O.Box 94307, Riyadh 11693,
Saoedi-Arabië
Tel.: (00-966) 1 488 1093/2501 (LNV)
E-mail: riy-lnv@minbuza.nl
www.holland.org.sa
Teheran (LNV-steunpunt, valt onder
LNV-afdeling Abu Dhabi)
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)
E-mail: teh-lnv@minbuza.nl
www.mfa.nl/teh
KAIRO
Werkgebied: Egypte, Jordanië,
Libanon, Syrië

Overig Europa
ANKARA
Werkgebied: Turkije, Israël,
Palestijnse Gebieden
Mw. drs. C.J.M. Konsten, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Turan Günes Bivari. Hollanda
Caddesi no. 5, 06550 Yildiz Ankara, Turkije
Tel.: (00-90) 312.409.1860 (LNV)
E-mail: ank-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlankagr@superonline.com
www.dutchembassy.org.tr
Web (LNV): www.nlankagr.com
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)
E-mail: kie-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: kievagronl@ukr.net
www.netherlands-embassy.com.ua
MOSKOU
Werkgebied: Rusland, Kazachstan,
Oezbekistan, Wit-Rusland
Ir. M. Overheul, LNV-Raad
Mw. L.K. Birkman, MA, LNV-Attachée
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Tijdelijk adres tot november/december
Smolenskaya Plochad, building 3,
offices 709, 710, 711
Postadres: Kalashny Pereulok 6,
13100 Moskou, Rusland
Tel.: (00-7) 495.797.2946
E-mail: mos-lnv@minbuza.nl
www.netherlands-embassy.ru
ZAGREB
Werkgebied: Bosnië-Herzegovina, Kroatië,
Servië-Montenegro
Mr. O.B.M. Meuffels, LNV-raad
Mw. D. Bacic, Agricultural assistant
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Medvescak 56,
10000 Zagreb, Kroatië
Tel.: (00-385) 1.464.2220 (LNV)
E-mail: zag-lnv@minbuza.nl
2e E.mail: nlamb.lnv@zg.htnet.hr
www.netherlandsembassy.hr
Belgrado (LNV-steunpunt, valt
onder LNV-afdeling Zagreb)
Mw. M. Lazovic, Agricultural assistant
Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Simina 29,
11000 Belgrado, Servië
Tel.: (00-381) 11.202.39.80
E-mail: bel-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlgovbel@eunet.yu (tijdelijk)
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
Drs J.J.M. Paardkoper, LNV-Attaché
Post/Bezoekadres: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de Europese Unie,
H. Debrouxlaan 48, 1160 Brussel, België
Tel.: (00-32) 2.679.1545/1546 (LNV)
E-mail: bre-lnv@minbuza.nl
www.nederlandseambassade.be
Tevens belast met procurement-aangele-

genheden 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)
E-mail: rien.huige@minbuza.nl
2e e-mail: nlgevagr@bluewin.ch
PARIJS PV-OESO
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de OESO (Organisatie
voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling)
Mw. drs. P.C.M. van Bentum, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: 12-14 Rue Octave
Feuillet, 75116 Parijs, Frankrijk
Tel.: (00-33) 1.4524.9971
E-mail: pao-lnv@minbuza.nl
2e e-mail: nlpaoagro@fr.oleane.com
ROME - PV ROME
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de VN-organisaties
voor voedsel en landbouw
Mw. A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven,
Buitengewoon en Gevolmachtigd
Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger
Dr. T.R.G. van Banning, Ambassaderaad,
Plv. Permanent Vertegenwoordiger
Mw. Drs. M. Geusebroek, Tweede
Secretaris 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
E-mail: rof@minbuza.nl
2e e-mail: nlrofagr@netherlandspermrep.it

Netherlands AgriBusiness
Support Office
Kunming
Mw. R.E.N. Snijders, Chief Representative,
Mw. Yang Yang, Deputy Representative
Room 1604, Hongta Mansion
155 Beijing Road
Kunming 650011, P.R.China
Tel: (0086) (0) 871 3578 322
E-mail: nbsokm@nbsokm.com
www.hollandinchina.org
Moskou
Mw. O. Smirnova, Chief Representative
Smolenskaya pl. bld. 3
Regus-Smolensky Passage, Business Centre
Russia, Office 625
121099 Moskou, Rusland
Tel: (007) (0) 495 937 8495
E-mail: o.smirnova@nabso.ru
www.nabso.ru
Harbin
Dhr. Erik Baudoin, Chief Representative
Room E, 14/FL
Dikang-Caifu Building
Zhongshan Road 162-1
Xiangfang District
Harbin 150040 Heilongjiang
P.R.China
Tel: (0086) (0) 451 555 00240
E-mail: erik.baudoin@nabso.cn
2e e-mail: windowseat@yahoo.com
www.hollandinchina.org
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Activiteitenkalender 2008
Programma Bilaterale Economische Samenwerking van de directie Industrie & Handel
Onderstaande activiteiten zijn op alfabetische volgorde gerangschikt per regio en per land.
Regio/land
Periode 2008
Activiteit

Inlichtingen uitvoering

Inlichtingen markt

Afrika
Algerije
27-30 oktober
FILAHA te Algiers, landbouwbeurs voor de vegetatieve sector
		
(infostand)
Ethiopië
20-24 oktober
Spreekdagen (werkgebied Ethiopië)
			
Kenia
27-31 oktober
Spreekdagen (werkgebied Kenia, Eritrea, Oeganda, Tanzania,
		
UNEP)
Zuid-Afrika
27-31 oktober
Spreekdagen (werkgebied Zuid-Afrika, Zambia)
			

LNV-afdeling
00 213 21922828
EVD
070 7788245
EVD
070 7788245
EVD
070 7788245

Homa Ashtari
070 3784460		
Ingrid Korving		
070 378 4797
Roeland Bosch		
070 3785244		
Chantal Baas		
070 3785767		

Amerika
Mexico
12-15 november
		
Verenigde Staten 24-27 oktober
		

Jochem Porte
070 3784428
Monique de Muynck
070 3785664

Jochem Porte		
070 3784428		
Gert Stiekema		
070 3784235		

LNV-afdeling
00 86 10 85320260
LNV-afdeling
00 86 10 85320260
LNV-afdeling
00 86 10 85320260
LNV-afdeling
00 86 10 85320260
LNV-afdeling
00 86 10 85320260
EVD
070 7788245
LNV-afdeling
00 63 2 7866607
LNV-afdeling
00 91 11 24197604
EVD
070 7788245
EVD
070 7788245

Richard van den Bergh
070 3784246		
Richard van den Bergh
070 3784246		
Richard van den Bergh
070 3784246		
Richard van den Bergh
070 3784246		
Richard van den Bergh
070 3784246		
Richard van den Bergh
070 3784246		
Wil Huisman		
070 3784166		
Arno Rohde		
070 3784486		
Wil Huisman		
070 3784166		
Wil Huisman		
070 3784166		

Expoagro te Guanajuato, tuinbouwvakbeurs
(Holland Paviljoen)
PMA Fresh Summit te Orlando, tuinbouwvakbeurs
(Holland Paviljoen)

Azië/Oceanië
China
11-14 september
Kunming Flower Exhibition te Kunming, sierteeltbeurs
		
(Holland Paviljoen)
1-9 september
Dairy Expo te Harbin, melkveehouderijbeurs
		
(Holland Paviljoen)
september
Dairy Industry Exhibition te Hohhot, zuiveltechnologiebeurs
		
(Holland Paviljoen)
september
Int. China Meat Industry Exhibition
		
(Holland Paviljoen)
20-22 oktober
VIV China te Beijing, vakbeurs intensieveveehouderij
		
(Holland Paviljoen)
3-7 november
Spreekdagen (werkgebied China, Hong Kong, Mongolië)
			
Filippijnen
3-6 september
AsiaFood Expo te Manilla, voedingsmiddelevakbeurs
		
(infostand)
India
28 nov. - 1 dec.
AgroTech te Chandigarh, landbouwbeurs
		
(infostand)
Indonesië
8-12 september
Spreekdagen (werkgebied Indonesië, ASEAN)
		
i.c.m. Maleisië
Maleisië
8-12 september
Spreekdagen (werkgebied Maleisie, Filippijnen, Singapore)
		
i.c.m. Indonesië

EU
Duitsland
18-19 september
Handelsmissie + matchmaking ‘biobased economy’ te Leipzig LNV-afdeling
LNV-afdeling		
			
00 33 1 40623353
00 33 1 40623353
23-26 september
Handelsmissie met individuele matchmaking voor
Exportimpulse
Martijn Homan		
		
voedingsmiddelen (convenience, biologisch en functional
070 3601268
070 3785553		
		
foods) te München e.o.				
november
Handelsmissie met individuele matchmaking voor de
Holland Flower Partners
Martijn Homan		
		
sierteeltsector te München e.o.
0527 202051
070 3785553
Frankrijk
19-23 oktober
SIAL te Parijs, voedingsmiddelenvakbeurs
Monique de Muynck
LNV-afdeling		
		
(LNV-businesslounge met ministands, Holland Paviljoen
070 3785664
00 33 1 40623353
		
in de hal biologische producten)		
Hongarije
19-21 september
Hortus Hongaricus te Szigetszentmiklós, tuinbouwvakbeurs PEM
Martijn Homan		
		
(Holland Paviljoen)
0321 387933
070 3785553		
Ierland
september
Handelsmissie voedingsmiddelen
NITC
LNV-afdeling		
			
020 4217400
00 44 20 75903279
Nederland
14-17 oktober
Hortifair te Amsterdam, tuinbouwvakbeurs
Monique de Muynck				
		
(informatiestand)
070 3785664				
Roemenië
5-9 november
Indagra te Boekarest, landbouwbeurs
LNV-afdeling
Alison Middleton
		
(Holland Paviljoen) i.s.m. BBH
00 40 21 2315657
070 3785466		
Tsjechië
29 sept. - 3 okt.
Spreekdagen (werkgebied Tsjechië, Slowakije)
EVD
Martijn Homan		
			
070 7788245
070 3785553		
Overig Europa
Kroatië
6-10 oktober
Spreekdagen (werkgebied Bosnië-Herzegovina, Kroatië,
		
Servië-Montenegro)
december
Handelsmissie sierteelt, groente en fruit i.c.m. Servië
			
Oekraïne
oktober
Handelsmissie groenteketen
			
Rusland
10-14 oktober
Golden Autumn te Moskou, landbouwvakbeurs
		
(Holland Paviljoen + seminars)
1-5 december
Spreekdagen (werkgebied Rusland, Kazachstan, Oezbekistan,
		
Wit-Rusland)
Servië
december
Handelsmissie sierteelt, groente en fruit i.c.m. Kroatië
			
Turkije
23-28 november
Handelsmissie tuinbouw naar regio’s Istanbul, Izmir
		
en Antalya

EVD
070 7788245
EUNITE
070 3474568
LNV-afdeling
00 380 44 4908223
PEM
0321 387933
EVD
070 7788245
EUNITE
070 3474568
KvK Den Haag
070 3287221

Sabine Hoff		
070 3785259		
Sabine Hoff		
070 3785259		
Evert Jan Krajenbrink
070 3785140		
Evert Jan Krajenbrink
070 3785140		
Evert Jan Krajenbrink
070 3785140		
Sabine Hoff		
070 3785259		
Jordy van Honk
070 3784446

